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Predlog za učiteljice in učitelje, 
učenke in učence 

Predlagamo, da se učenci in učenke potem, 
ko rešijo naloge, skupaj pogovorijo o rešitvah. 
Pri nalogah, ki zahtevajo znanje, naj učenci/-ke 
preverijo pravilnost rešitev. Naloge, pri katerih 
učenec/-ka zapiše osebno mnenje, pa so lahko 
izhodišče za učno razpravo, v kateri učenci in 
učenke svoje odgovore dodatno utemeljijo ter 
skupaj ugotovijo, ali bi mnenja lahko vsaj delno 
zbližali. 

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

Vse naloge lahko rešujete sami ali v 
manjših skupinah. Pri tistih nalogah, 
ki bi jih bilo bolj zanimivo reševati v 
skupinah, smo narisali ta znak. 



Uredil: Janez Justin

Avtorja: Janez Justin, Maja Zupančič

Državljanska in  
domovinska kultura 

ter etika
delovni zvezek 

za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 8. razredu osnovne šole
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1. Demokracija od blizu

Lokalna skupnost

Slovenija ima osrednjo oblast, ki vodi 
državo iz glavnega mesta Ljubljane. Ali 
bi bilo prav, da bi ta oblast v Ljubljani 
odločala prav o vsem v Sloveniji? 

Obkroži odgovor ‚da‘ ali ‚ne‘ in svojo 
odločitev utemelji.

1. Ali bi bilo prav, da bi osrednja oblast 
odločila o tem, koliko denarja bomo v 
vsej Sloveniji v prihodnjem letu porabili 
za izobraževanje?

 da   ne  

Če ne, kdo naj o tem odloči?

2. Ali naj osrednja oblast odloči, kje naj 
vaščani Male vasi zgradijo otroško 
igrišče, na desnem ali levem bregu 
potoka Bistrica?

 da   ne

Če ne, kdo naj o tem odloči? 

3. Ali naj osrednja oblast odloči, kdaj bo slovenska vojska dobila novo vojaško ladjo?

 da   ne

Če ne, kdo naj o tem odloči? 

4. Ali naj osrednja oblast odloči, kje v bližini Črnomlja naj zgradijo novo stanovanjsko naselje?

 da   ne

Če ne, kdo naj o tem odloči? 

1.
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5. Ali naj osrednja oblast odloči, za koliko naj se v Sloveniji povečajo cene goriva za avtomobile?

 da   ne

Če ne, kdo naj o tem odloči? 

6. Ali naj osrednja oblast odloči, kje naj 
prebivalci vasi, ki je na fotografiji, 
zgradijo nov gasilski dom? 

 da   ne

Če ne, kdo naj o tem odloči? 

Primerjajte svoje odgovore in se pogovorite o njih. 

Če si ugotovil/-a, da o nekaterih stvareh ne bi smela odločati osrednja oblast v glavnem 
mestu, pojasni, zakaj ne bi smela. Obkroži le en odgovor.

a. Ker nima informacij o tem, kaj se dogaja v vsakem manjšem kraju. 

b. Ker imajo ljudje pravico, da si sami uredijo svoj kraj. 

c. Ker tega ne dovolijo politiki v Evropski uniji. 

Primerjajte odgovore.

Na črtice napiši ustrezni besedi, ki si ju izpeljal/-a iz krepko 
tiskanih besed v spodnjem besedilu:

Slovensko ozemlje je razdeljeno na veliko število manjših 
delov. Prebivalci vsakega od teh delov sami urejajo skupne ali 
OBČE zadeve.  

Vsakemu od teh delov rečemo      .  

Njeni prebivalci so      . 

Obkroži pravilni odgovor.

Skupnosti vseh prebivalcev enega takšnega dela  
rečemo tudi

a. lokalna skupnost

b. globalna skupnost

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

2. Pozor: Pri tej in nekaterih 
drugih nalogah moraš nad 
črtice napisati ustrezno 
besedo, ki jo izpelješ iz 
besede, zapisane z velikimi 
črkami in odebeljeno. 
Vsaka črtica je namenjena 
eni od črk besede, ki jo 
moraš uganiti.

Besednjak
Lokalno – kar se nanaša na en 
sam kraj, ne na vso državo ali ves 
svet.

Globalno – kar se nanaša na ves 
svet.
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Na črtice napiši ustrezni besedi, ki boš ju izpeljal/-a iz krepko tiskanih besed v spodnjem besedilu: 

V zemljevid Slovenije smo vrisali občine. Nekatere od teh občin so večja MESTA, zato jim 

rečemo       občine. Mesta so označena s krogom in številko. Pod risbo je 
preglednica s številkami. K vsaki številki vpiši ime mesta, ki je na risbi označeno z isto številko.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Občine, ki obsegajo PODEŽELJE, so           občine.

Zdaj pa sam/-a potegni puščico do občine, v kateri živiš ti. K puščici napiši ime občine.

Na nekem drugem, podrobnejšem zemljevidu Slovenije poišči svoj domači kraj. Preveri, ali si na 
zgornjem zemljevidu potegnil/-a puščico do prave občine.

3.
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demokracija od blizu

Kaj ureja vaša občina samostojno (neodvisno od osrednje oblasti)? Obkroži pravilne odgovore.

•	 Z lastno vojsko skrbi za obrambo občine.

•	 Izdeluje načrte, kje se bodo gradila stanovanja.

•	 Gradi avtoceste.

•	 Skrbi za otroške vrtce. 

•	 Skrbi za revne, invalide in starejše občane.

•	 Usmerja letalski promet nad ozemljem občine.

•	 Ureja odvoz in odlagališča odpadkov.

•	 Skrbi za oskrbo z vodo in elektriko. 

•	 Poskrbi, da obiskovalci iz drugih krajev lahko najdejo v občini prenočišča in hrano ter kakšno 
zanimivost. 

•	 Zgradi lastno jedrsko elektrarno, da so občani preskrbljeni z elektriko. 

•	 Podpira delovanje kulturnih in športnih društev.

•	 Skrbi za razvoj šol.

•	 Vzdržuje ceste in poti, ki povezujejo kraje v občini.

•	 Pobira cestnino od vsakega vozila, ki pelje čez ozemlje občine.

•	 Podpira javne knjižnice.

•	 Vsakega občana prisili, da občini nakaže del denarja, ki ga je zaslužil. 

Skupaj ugotovite, kateri od teh odgovorov so pravilni.

Tisti, ki vodijo občino, med drugim odločajo 
o tem, kje se bodo zidale nove stavbe. O tem 
morajo skrbno razmisliti. Oglej si fotografijo. 
Bi bilo dobro, če bi na kraju, označenem s 
križcem, dovolili gradnjo novih stavb? 

 da   ne

 
Zakaj tako misliš?

Pogovorite se o svojih odgovorih.

4.

5.
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Vsaka občina ima vsaj nekaj tisoč občanov. Vsak 
mesec je treba sprejeti nekaj odločitev, na primer: Kje 
lahko parkirajo avtomobile? Ali smejo v park pripeljati 
psa? Premisli: Bi lahko vsi občani neke občine – recimo 
20.000 ljudi – skupaj odločali o takšnih vprašanjih? 

 da   ne

Če misliš, da bi lahko, kako pa naj bi to izvedli? Napiši. 

Pogovorite se o svojih odgovorih.

Tisti občani, ki imajo volilno pravico, 
izvolijo skupino ljudi, ki potem štiri 
leta določa glavna pravila za skupno 
življenje vseh občanov v občini. Kako se 
imenuje ta skupina ljudi (omenjena je na 
plakatu, ki ga vidiš na desni)?

Kateri občani pa imajo volilno pravico? 
Imeti morajo (obkroži pravilni odgovor):

1. vozniško dovoljenje

2. vsaj 21 let

3. vsaj 18 let

4. zaposlitev v tej občini

Ali je za občane, ki imajo volilno pravico, 
sodelovanje na volitvah tudi dolžnost?

 da   ne

Zakaj tako misliš?

Primerjajte svoje odgovore.

6.

7.

Besednjak
Volilna pravica – pravica, da 
se udeležiš volitev ali drugih 
glasovanj.
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demokracija od blizu

Napiši pravilni odgovor:

Neka oseba vodi delo občinskega svèta 
in je najvišji predstavnik občine. Tej

osebi rečemo . 
(Oseba je omenjena na plakatu.) 

Preverite, če je vaša rešitev pravilna. 

Na črtice napiši ustrezni besedi, ki ju boš izpeljal/-a iz krepko tiskanih besed v spodnjem besedilu:

V občini je več naselij. Prebivalci vsakega naselja so skupnost; njihov skupni cilj je, da bi dobro 
uredili svoj kraj. Nekaterim od teh manjših skupnosti rečemo krajevne skupnosti. Vendar se 
lahko imenujejo tudi drugače. Če je naselje VAS, lahko vaščani svoji skupnosti rečejo 

     skupnost. Mesto se deli na ČETRTI, zato prebivalci posamezne četrti ustanovijo 

       skupnost.

Preverite, če ste zapisali pravilne besede. 

Morda ni jasno, kdo se lahko ima za vaščana neke vasi 
in kdo se lahko ima za meščana nekega mesta. V 
srednjem okencu podčrtaj obakrat samo en odgovor. 

VAŠČANI  
neke vasi so  
vsi ljudje, ki

•	 so bili rojeni

•	 imajo počitniško hišo

•	 imajo kmetijo

•	 stalno prebivajo

v tej 
vasi.

MEŠČANI 
nekega mesta 
so vsi, ki

•	 delajo

•	 stalno prebivajo

•	 so bili rojeni

•	 so izobražujejo

v tem 
mestu.

Če nimate enotnega mnenja o tem, katera odgovora sta  
pravilna, se o tem pogovorite. 

8.

9.

10.

Besednjak
Svèt – skupina ljudi, ki upravlja 
nek kraj, mesto ali ustanovo. 
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Tudi vsako od manjših skupnosti, o katerih govori prejšnja naloga, vodi skupina ljudi, ki se 
imenuje svèt. V naselju poskrbi za mnogo drobnih stvari. Pogosto gremo mimo teh stvari in jih 
niti ne opazimo. 

Svèt ob koncu leta napiše poročilo o tem, kaj je uredil. V spodnjem poročilu so omenjene 
tri drobne, vendar pomembne stvari. Iste tri stvari so na fotografijah. Potegni črto od 
poudarjenih besed v poročilu k podrobnostim na fotografijah. 

Krajevna skupnost Dobrnič – poročilo za leto 
2011

POROČILO

Preteklo leto smo dokončali veliko zastavljenih 
projektov … 

•	 Za gostilno Pr‘ Lubčku je bila opravljena 
razširitev križišča, vgrajeni so bili robniki …

•	 V vasi Zagorica je bila s pomočjo vaščanov 
zgrajena kanalizacija za meteorne vode … 

•	 Postavili smo tudi nova ogledala ...v križišču 
… v Podliscu … 

NAČRT DELA

V letošnjem letu si bomo prizadevali za izgradnjo 
parkirišča … Nadaljevali bomo z obnovo 
vodnih virov. Večji del sredstev je namenjen za 
vzdrževanje in modernizacijo poti, ureditev vasi 
in vaških središč ter izgradnjo javne razsvetljave. 
Velik poudarek bomo dali odvodnjavanju in 
vodnim jarkom ter kanalom … Nadaljevali bomo 
s pridobivanjem projektne dokumentacije za 
izgradnjo mostu čez Žiberščico ... Zahvaljujem 
se vsem krajankam, krajanom ... za pomoč pri 
realizaciji omenjenih projektov in upam, da bomo 
tako sodelovali tudi v prihodnje.

predsednik Sveta KS Dobrnič

 
Za katere drobne, vendar pomembne stvari v naselju bo še poskrbel svèt krajevne 
skupnosti? Preberi načrt dela. Na kratko napiši pet takšnih stvari. 

Kako rečemo osebi, ki vodi svèt krajevne skupnosti? 

 
Oglejte si, kako je urejena okolica šole. Zapišite si nekaj podrobnosti, ki jih opazite. Pri pouku skušajte 
najti odgovor na vprašanje: Kdo je poskrbel za tiste podrobnosti?

11.
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demokracija od blizu

Preberi, kar so povedale narisane osebe in napiši odgovore. 

Kaj je politična stranka? To je skupina ljudi, ki  

 

Ali lahko skupina slovenskih državljanov ustanovi svojo politično stranko?  da   ne

Če DA, katere pogoje mora izpolniti?  

 

Iz pogovora razberi, kaj je v demokratični državi politika? 

a. tekmovanje za pridobitev oblasti na volitvah in prizadevanje za učinkovito izvajanje oblasti

b. zagrizen boj posameznika ali skupine posameznikov proti vsem, ki mislijo drugače od njih

Kdo je kandidat na volitvah? To je oseba, ki

 

 

Pogovorite se o svojih odgovorih.

 

12.

Je težko 
ustanoviti 
politično 
stranko?

Ne. Samo 200 
ljudi nas mora 

podpreti.

In napisati 
moramo, kaj vse 
bomo naredili.

Stranka lahko 
sodeluje tudi 
na državnih 

volitvah.

Slab župan 
- povsod so 

smeti.

Seveda. Saj 
imamo podobne 
politične ideje.

Ti boš naša 
kandidatka za 

župana.

Prevzeli 
bomo oblast 

v občini.

Na volitvah izberimo 
drugega župana. 
Ustanovimo svojo 
politično stranko.

Besednjak
Državne volitve – volitve oseb, 
ki bodo vodile celotno državo.
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Volivci lahko na volitvah dobro izberejo med kandidati, če dobijo o njih ustrezne 
informacije. Zato se kandidati volivcem predstavijo.

 

Kateri od dveh kandidatov se je bolje predstavil volivcem?

Mirko Zlatoust  Oto Žarnik

Zakaj tako misliš?

Preberite svoje odgovore sošolcem in sošolkam. Ugotovite, kateri odgovori so dobri.

Volivci lažje izbirajo, če kandidati jasno napovedo, kaj bodo storili, če bodo izvoljeni. 

13.

14.

Ime mi je Oto 
Žarnik. Dober 

župan bom. Doslej 
sem bil direktor 
najuspešnejšega 
podjetja v občini. 
Sem diplomirani 
pravnik. Govorim 

nemško in 
angleško. 

Ime mi je Mirko 
Zlatoust. Dober 

župan bom. 
Nekoč sem 

zmagal v teku 
na 100 metrov. 

Zmagal sem 
tudi na pevskem 

tekmovanju. 
Imam tri avte in 
hišo na morju.

Če bom izvoljen, bom poskrbel, da 

•	 bo cena za varstvo otrok v vrtcu 
nižja za 20 odstotkov

•	 bo v pol leta popravljena glavna 
cesta 

•	 bo službo dobilo vsaj 100 
brezposelnih občanov

Če bom izvoljen, bom 
poskrbel, da

•	 bo naša občina zacvetela 
•	 bomo ponosni nanjo
•	 boste zadovoljni z mojim 

delom
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demokracija od blizu

Kateri od dveh kandidatov je bolje pojasnil, kako bo ravnal, če bo izvoljen?

Mirko Zlatoust  Oto Žarnik

Zakaj tako misliš? 

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so dobri.

Katero vprašanje je imel volivec pravico postaviti politiku?

vprašanje A  vprašanje B  vprašanje A in B  nobeno od dveh vprašanj

Zakaj tako misliš?  

Skupaj ugotovite, katere informacije so pomembne za izbiro med kandidati na volitvah. 

15.

Je res, da ste se 
nekoč v mladosti 

močno napili?

Je res, da lani 
niste plačali 

davka slovenski 
državi …?A

B
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V občini imajo oblast župan in občinski svèt. Ti občinski politiki morajo včasih sprejeti 
težke odločitve. Presodi, kako naj bi odločili v opisanih situacijah. 

a. Skozi mesto je speljana glavna cesta, zato je tam veliko nesreč. 
Lahko bi zgradili obvoznico in bi promet zaobšel mesto. 
Vendar se potem tujci ne bi več ustavljali v mestnih hotelih in 
restavracijah. Morali bi jih zapreti, ljudje bi izgubili službe. Kako 
naj odločijo občinski politiki? 
 
1. Poskrbijo naj za gradnjo obvoznice.

2. Odpovedo naj se obvoznici.

Zakaj tako mislite? 

b. Odločili so se, da bodo zgradili obvoznico. Dve možnosti sta. 
Južna obvoznica (rumena črta) bi stala pet milijonov evrov, 
vendar bi šla prek rodovitnih njiv. Obvoznica na severu, kjer 
ni njiv, pa bi stala deset milijonov, saj bi morali zgraditi tunel. 
Občina potem ne bi imela denarja za telovadnico ob osnovni 
šoli. Za katero obvoznico naj se odločijo občinski politiki?  
 
1. za južno obvoznico.

2. za severno obvoznico.

Zakaj tako mislite? 

c. Med gradnjo obvoznice so delavci odkrili ostanke starodavne 
naselbine. Morda so v zemlji čudoviti stari predmeti. Naj zdaj občinski politiki pokličejo 
arheologe, ki bodo to raziskali? Raziskave bi trajale vsaj dve leti, v mestu pa bodo medtem 
nove nesreče. Če ne pokličejo arheologov, bodo dragocenosti izgubljene. Kako naj odločijo 
občinski politiki? 
 
1. Pokličejo naj arheologe. 

2. Naj jih ne pokličejo.* 

Zakaj tako mislite? 

16.

* V resnici bi v tem primeru kršili zakon, ki zahteva, da 
pokličemo arheologe, če najdemo v zemlji ostanke iz davnine.
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demokracija od blizu

č. Zmanjkalo je denarja, zato se je gradnja obvoznice 
ustavila. V mestu so nove nesreče. Denarja  za 
dokončanje naloge bi bilo dovolj le, če ga to leto 
ne bi dali občinskim športnikom, študentom za 
štipendije, knjižnicam, pevskim zborom in društvom 
invalidov. Kako naj odločijo občinski politiki? 

1. Vsem drugim naj vzamejo denar in ga porabijo za 
obvoznico. 

2. Z obvoznico naj počakajo, četudi bodo nesreče v 
mestu. 

Zakaj tako mislite? 

V pogovoru utemeljite svoje odgovore. Ocenite, kako prepričljive so posamezne utemeljitve.

Besednjak
Obvoznica – cesta, ki je speljana 
okoli nečesa (na primer okoli 
naselja). 



14

Država

V Sloveniji je približno milijon sedemsto tisoč 
polnoletnih državljanov. Ali bi lahko vsi ti 
državljani skupaj vsak dan odločali o vseh problemih, 
ki jih je treba rešiti v gospodarstvu, zdravstvu, 
prometu, šolstvu in drugje. 

 da   ne

Če misliš, da bi lahko, kako naj bi to izvedli?

Primerjajte svoje odgovore.

Na črtice napiši ustrezno besedo, ki jo boš izpeljal/-a iz krepko tiskanih besed v spodnjem besedilu:

V Sloveniji imamo PREDSTAVNIŠKO demokracijo. To pomeni, da državljani izvolijo svoje  

            , ki potem v imenu državljanov določajo pravila za 
skupno življenje Za takšno predstavniško demokracijo uporabljamo tudi enega od naslednjih 
dveh izrazov (obkroži ga): 

a. neposredna demokracija

b. posredna demokracija

Se tebi zdi takšna demokracija, v kateri namesto državljanov odločajo izvoljeni politiki, dobra?

 da   ne

Če se ti ne zdi dobra, napiši, kateri način odločanja bi bil boljši.

Pogovorite se o svojih odgovorih. 

17.

18.
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demokracija od blizu

V Sloveniji včasih o kakšnem zelo 
pomembnem vprašanju vendarle 
odločajo vsi državljani, ki imajo volilno 
pravico. Takšnemu splošnemu 
ljudskem glasovanju pravimo tudi:

1. zbor državljanov

2. ljudski kongres

3. referendum

 
 
Napisali smo štiri vprašanja, o katerih se 
je bilo treba v preteklosti odločiti. Samo 
dve od teh štirih vprašanj sta bili tako pomembni, da so o njima odločali vsi polnoletni državljani 
na ljudskem glasovanju. Kateri dve? 

a. ‚Ali se strinjate, da kazen za nepravilno parkiranje povečamo s 60 na 80 evrov?‘

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

c. ‚Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane članica Organizacije severnoatlanske 
pogodbe (NATO)?‘

č. ‚Naj novo športno dvorano v Brežicah zgradimo na levem in ne na desnem bregu Save?‘

 
Preverite, če ste prepoznali pravi vprašanji. 

19.
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Državni zbor

Kateri izraz uporabljamo za oblast, 
ki nam daje ZAKONE? 

a. izvršna oblast

b. sodna oblast

c. zakonodajna oblast

Preverite, ali je vaš odgovor pravilen.

Preglej fotografijo in besedilo na desni.

V kateri politični ustanovi je bil sprejet zakon o prekrških? 

Kako rečemo politikom, ki delujejo v tej ustanovi?

Danes so vsi v dvorani. Koliko je vseh po številu?

Najmanj koliko bi jih moralo glasovati za predlog, da 
bi bil ta sprejet? (Upoštevaj, da bi morala za predlog 
glasovati večina.) 

Primerjajte odgovore in preverite, ali so pravilni. 

20.

21.

Besednjak
Zakon – splošno veljaven 
predpis; kdor ga krši je praviloma 
za to kaznovan.

Ustanova – organizirana 
skupnost ljudi, ki opravlja neko 
dejavnost.

Večina – več kot polovica.

Kdo pa nam daje 
tako neumne 

zakone?

Ker ste pili,  
greste na policijsko 

postajo. Tako določa 
zakon o prekrških. 

Od 90 poslancev in 
poslank državnega 

zbora jih je za 
Zakon o prekrških 
glasovalo 52, proti 
jih je glasovalo 38. 
Predlog zakona je 
sprejet, ker je zanj 
glasovala večina.
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demokracija od blizu

Politiki, ki sprejemajo zakone, so bili izvoljeni na državnih volitvah. Kdo ima pravico, da se 
udeleži teh volitev? Obkroži pravilni odgovor.

a. Vsi polnoletni slovenski državljani, ki stalno prebivajo v Sloveniji.

b. Vsi polnoletni slovenski državljani, ne glede na to, kje prebivajo.

c. Vsi ljudje, ki živijo v Sloveniji, tudi če niso slovenski državljani.

Preverite, če ste izbrali pravi odgovor.

Kako pa potekajo volitve, na katerih izvolijo poslance, ki v državnem zboru sprejemajo 
zakone?

1. Volivec ali volivka pride na volišče, kjer uradnim osebam pokaže vabilo in osebni 
dokument s svojo fotografijo. Pokazati ju mora zato, da 

a. dokaže, da je državljan, ki lahko voli na tem volišču 

b. lahko uradne osebe ugotovijo, za katerega kandidata je volil

c. ne bi volili neznanci, ki bi lahko na volilni listič napisali kaj nesramnega

 

22.

23.

Besednjak
Volišče – prostor, v katerem 
potekajo volitve.

Uradna oseba – oseba, ki 
skrbi, da vse poteka tako, kot je 
zapisano v zakonih.
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2. Volivec ali volivka dobi volilni listič, na katerem so imena kandidatov in imena 
političnih strank, med katerimi bo izbiral/-a. (Imena strank smo si izmislili – vsako smo 
poimenovali po neki barvi.) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
27. JUNIJ 2012

Volilni okraj številka 12. Črni vrh nad Idrijo

1. SRU JANEZ NOVAK STRANKA RUMENIH

2. SMO STANE HORVAT STRANKA MODRIH

3. SOR MARIJA KOVAČIČ STRANKA ORANŽNIH

Glasuje se tako, da na glasovnici obkrožite zaporedno številko pred priimkom in imenom 
kandidata, za katerega glasujete.

 

Volivec je na zgornjem volilnem lističu s sončkom označil kandidata, za katerega je glasoval. 
Ga je označil pravilno? 

 da   ne

 
Misliš, da bodo njegovo izbiro upoštevali?

 da   ne

 
Zakaj tako mislite? 

Primerjajte svoje odgovore.

3. Volivec ali volivka se umakne v na pol zaprt prostor, kjer izbere kandidata in stranko, 
za katera meni, da bosta najbolje predstavljala 
državljane. Ali ima kdor koli pravico, da nadzoruje, 
katerega kandidata je izbral? 

 da   ne

Zakaj tako mislite? 

 Pogovorite se o vaših odgovorih.

Volivec ali volivka vstavi svoj volilni listič v volilno 
skrinjico.
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demokracija od blizu

Vse, kar se dogaja na volišču, nadzorujejo uradne osebe. Zakaj je to potrebno?

Skrinjica, v katero volivec ali volivka vstavi svoj volilni listič, je narejena tako, da jo lahko 
odprejo samo uradne osebe, ki bodo na koncu preštele, koliko glasov so dobili kandidati. 
Zakaj je narejena tako? 

Preverite pravilnost vaših odgovorov.

Kaj je to? 
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Volitve poslancev državnega zbora

Narisali smo tri volišča, na katerih državljani Slovenije volijo poslance v državnem zboru.  
(Volišč je v resnici veliko več, nekaj manj kot 4000).

Izmislili smo si tri politične stranke: Rumeni, Modri, Oranžni. Vsaka od teh strank ima na 
vsakem volišču svojega kandidata. Kandidate smo obarvali z barvo njihovih strank. Ob vsakem 
kandidatu smo napisali, koliko volivcev je glasovalo zanj. 

Za kandidata/-ko katere stranke je na volišču št. 14 glasovalo največ volivcev?

Kaj pomeni puščica, ki gre od te kandidatke k praznemu stolu v državnem zboru? 

Za kandidata katere stranke je na volišču št. 7 glasovalo največ volivcev? 

Nariši puščico, ki bo šla od tega kandidata do enega od praznih stolov v državnem zboru. 
Potem naredi enako še za zmagovalca na volišču št. 10. 

Primerjajte odgovore in ugotovite, ali so pravilni.

24.
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demokracija od blizu

 
 

Na voliščih so prešteli, koliko volivcev je glasovalo za kandidate treh strank. Od tega je 
odvisno, koliko poslancev bo v državnem zboru imela posamezna politična stranka. Oglej 
si risbo državnega zbora. Na njej so poslanci in poslanke označeni z barvami svojih strank. 

Preštej, koliko poslancev je na volitvah dobila vsaka stranka (ne upoštevaj dveh poslancev 
levo spodaj). 

Modri 

Rumeni 

Oranžni 

Katera stranka je zmagala na teh volitvah? 

 
Tu smo vse skupaj malo poenostavili. V resnici na volitvah tekmujejo več kot tri stranke. Za nekatere 
glasuje malo volivcev, tako da nimajo poslancev v državnem zboru. Vendar imajo v njem svoje 
poslance vseeno več kot tri stranke. Poizvedi, kako se imenujejo stranke, ki imajo zdaj v državnem 
zboru svoje poslance.

 

25. SRU 
Stranka 
rumenih

SMO 
Stranka 
modrih

SOR 
Stranka 

oranžnih

Poslanci treh strank  
v državnem zboru
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V nedeljo smo izvolili 
poslance v državni zbor. 
Ljubljana, 23. oktobra 2024

Na volitvah so državljani za štiri leta 
izbrali 90 poslancev državnega zbora. 
Stranke imajo skupaj 88 poslancev. 
Izvoljena sta tudi dva poslanca 
narodnih skupnosti: italijanske na Obali 
in madžarske v Prekmurju. Poslanci so 
za predsednika državnega zbora izvolili 
Petra Kogovška. 

Na ilustraciji v prejšnji nalogi dva poslanca, ki sta levo spodaj, nista označena z barvo nobene 
stranke. Koga predstavljata v državnem zboru? (Preberi članek tu zgoraj.) 

Kdo bo vodil seje državnega zbora (glej članek)? 

Za koliko časa so izvoljeni poslanci Državnega zbora (glej članek)? 

a. za tako dolgo, kolikor sami hočejo

b. za dva meseca

c. za štiri leta

č. za vedno 

Primerjajte odgovore.

26.
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demokracija od blizu

Koalicija, vlada

Še enkrat si na risbi iz naloge 26 oglej, koliko poslancev je na izmišljenih volitvah dobila vsaka 
od treh političnih strank. Bi lahko katera od teh strank sama vladala v Sloveniji? 

 da   ne

Zakaj tako misliš?

Katere stranke bodo v koaliciji
Oranžni so kritični do Modrih

Poslanec Drenik iz stranke Oranžnih je včeraj izjavil, 
da je treba zelo drugače voditi Slovenijo, kot pa si to 
predstavljajo Modri. Zato z njimi ne bodo oblikovali 
koalicije. V koalicijo bodo povabili Rumene, s katerimi 
imajo nekaj skupnih idej.

Navadno se po volitvah poslanci dve ali več strank 
dogovorijo, da bodo v državnem zboru zavezniki 
in da bodo štiri leta skupaj vladali v naši državi. 
Skupaj načrtujejo, kaj vse bodo naredili v štirih letih. 
Kako rečemo takšni povezavi poslancev različnih 
strank?

1. abolicija

2. opozicija

3. koalicija

Koliko poslancev se mora povezati, da imajo v državnem zboru večino? (Upoštevaj, koliko je 
vseh poslancev v zboru.)  

27.

Če bomo Oranžni in 
Rumeni držali skupaj, 
bomo imeli skupaj 57 
poslancev v državnem 

zboru. 
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Zakaj je pomembno, da imajo poslanci, ki se povežejo (‚držijo skupaj‘), večino v državnem 
zboru? (Odgovor poznaš, če si pravilno rešil nalogo 22.) 

Kako rečemo poslancem stranke (ali strank), ki se ne pridruži(jo) tej povezavi?

1. abolicija

2. opozicija

3. koalicija

Katero nalogo imajo ti ostali poslanci? 

1. Skrbijo za pripravo državnih proslav, velikih športnih tekmovanj in drugih podobnih 
dogodkov. 

2. Nadzorujejo in po potrebi javno kritizirajo politiko strank, ki so se povezale in vladajo v 
Sloveniji. 

3. Sprejemajo tuje politike in jih informirajo o stanju v Sloveniji.

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno odgovorili na vprašanja.

Lahko kdo opazuje poslance, ko razpravljajo in potem glasujejo o pravilih skupnega življenja v 
naši državi? 

1. Nihče, kajti vse seje državnega zbora so tajne.

2. Prisotni so lahko le novinarji.

3. Prisotni so lahko tudi državljani, ki to želijo. 

Oglej si fotografijo zasedanja državnega 
zbora. Potegni puščico do tja, kjer so 
poslanci.

Napiši, kdo sedi na balkonu v dvorani. 

Preverite pravilnost odgovorov.

28.
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demokracija od blizu

Splošna pravila ali zakoni, ki jih sprejme državni zbor, vnaprej predvidevajo, kako 
ravnati v primeru takšnega ali drugačnega dogodka. Vendar vsega ni mogoče predvideti. 
Nekateri dogodki se zgodijo prvič in zanje ni mogoče določiti splošnega pravila. Na primer: 
Toča vinogradnikom uniči vinograde. Koliko denarne pomoči jim bo lahko dala država? Takšne 
odločitve sprejema vlada Republike Slovenije. 

Katere od naslednjih stvari so vnaprej predvidene v zakonu? Česa pa ni mogoče predvideti, 
tako da mora odločiti vlada?

1. Petru Novaku so policisti izmerili, da je v naselju vozil 20 kilometrov prehitro. Kolikšno kazen 
bo moral plačati? 

 To je predvideno v zakonu.  O tem odloči vlada.

2. Podjetje Technofor ima letos dobiček 30.000 evrov. Koliko davka bo moralo plačati državi?

 To je predvideno v zakonu.  O tem odloči vlada.

3. Slovenija nima dovolj elektrike. Kje naj zgradi novo elektrarno, na Savi ali Dravi? 

 To je predvideno v zakonu.  O tem odloči vlada.

4. Arabske države so podražile nafto. Za koliko se bo v 
Sloveniji podražil bencin? 

 To je predvideno v zakonu.  O tem odloči vlada.

5. Samo Presečnik je v marcu postal brezposeln. Zdaj bo 
nekaj časa dobival denarno podporo. Kolikšna bo?

 To je predvideno v zakonu.  O tem odloči vlada.

6. Ali naj Slovenija še naprej kupuje nafto v afriških državah, 
kjer politiki, ki imajo oblast, kršijo človekove pravice?

 To je predvideno v zakonu.  O tem odloči vlada.

7. Vlada ne more spreminjati zakonov. Vendar pa lahko napiše predlog novega zakona. Katera 
politična ustanova bo potem odločala o tem predlogu? 

 

Preverite, ali so vaši odgovori pravilni.

29.
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Kako Slovenija dobi vlado? Obkroži pravilen odgovor.

1. Izvolijo jo slovenski policisti. 

2. Izvolijo jo poslanci v državnem zboru. 

3. Izbrani so z žrebanjem. 

Primerjajte odgovore.

Če si pravilno rešil/-a prejšnjo nalogo, boš zlahka odgovoril/-a na naslednje vprašanje:

Kdo lahko odstavi vlado, če ne dela dobro? (Pozor: odstavijo jo lahko tisti, ki so jo izvolili.)  

Preverite pravilnost odgovorov.

Članom vlade rečemo ministri. Vsak od njih je zadolžen za nekaj: za gospodarstvo, kmetijstvo, 
šolstvo, zdravstvo itd. Navedli smo nekaj problemov, ki jih mora rešiti vlada. Kateri minister v 
vladi se bo ukvarjal s posameznim problemom? Poveži tisto, kar je napisano na levi strani, s 
tistim, kar je napisano na desni strani.

Vprašanje:
To mora urediti minister,  
ki odloča o:

Kako doseči, da bodo učbeniki 
cenejši? 

prometu

Kako doseči, da ne bo treba tako 
dolgo čakati na zdravnika? 

kmetijstvu

Kako doseči, da bomo v Sloveniji 
pridelali več zdrave hrane? 

zdravstvu

Kaj narediti, da bodo vlaki lahko 
vozili hitreje? 

gospodarstvu

Kako pomagati slovenskim 
podjetjem?

šolstvu

Vlado vodi politik, ki mu s tujko rečemo ‚premier‘. Slovenski izraz za tega politika je

1. sekretar vlade

2. predsednik vlade

3. veleposlanik

Preverite, ali so vaše izbire pravilne.

30.

31.

32.

Besednjak
Odstaviti – nekomu odvzeti 
pravico, da o nečem odloča ali 
opravlja neke naloge.
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demokracija od blizu

Predsednik Republike

Za predsednika Republike Slovenije praviloma 
kandidira več kandidatov. Izbira med kandidati poteka 
tako, kot poteka izbira med kandidati za poslance v 
državnem zboru. To pomeni

1. da ga izberejo sodniki

2. da ga izberejo državljani na splošnih volitvah

3. da ga izberejo politične stranke

V Ustavi, ki je naš najvišji zakon, med drugim piše:

‚Predsednik Republike predstavlja Republiko Slovenijo 
in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.‘

Kaj pomeni, da predsednik predstavlja Republiko 
Slovenijo (obkroži pravilni odgovor)?

1. Napiše zakone, ki veljajo za vse državljane.

2. Izbira vlado in poslance v državnem zboru. 

3. Govori v imenu Slovenije, ko se srečuje s tujimi državniki.

Kaj so obrambne sile Slovenije? 

 

Primerjajte odgovore.

33.
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Sodna oblast

Poleg predsednika republike, državnega zbora in vlade ima v 
naši državi oblast še neka skupina ljudi. Če ima oblast, to pomeni, da 
o nečem samostojno odloča. Risar je narisal enega člana te skupine. 
Kateri izraz uporabljamo zanj? 

1. odvetnik

2. sodnik

3. notar

Zakaj ta oseba predstavlja oblast?

1. Ker presoja, ali je nekdo kršil zakon in v primeru kršitve določi kazen.

2. Ker na sodišču zagovarja obtožence.

3. Ker svetuje ljudem, kako naj sestavijo zelo pomembne listine.

Narisana oseba ima v roki tehtnico. Kaj predstavlja tehtnica? 

Risar je na glavi te osebe narisal lasuljo. Zakaj? 

Če ne znate odgovoriti na zadnji vprašanji, odgovora poiščite na spletu.

34.
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demokracija od blizu

Ker je naša država demokratična, imajo politično oblast lahko samo osebe, ki so bile izvoljene. 
Natančno preberi spodnje stavke in nariši puščice, ki bodo prikazovale, kdo je izvolil koga.

a. Volivci izvolijo poslance državnega zbora (to pokaži s puščico).

b. Volivci izvolijo predsednika države (to pokaži s puščico).

c. Državni zbor izvoli vlado (to pokaži s puščico).

č. Državni zbor izvoli sodnike (to pokaži s puščico).

Primerjate puščice, ki ste jih potegnili.

35.

predsednik 
republike

državni zbor

sodniki

volivci

vlada
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Zakoni slovenske države veljajo za (obkroži en odgovor):

1. vse njene državljane

2. vse njene državljane razen za predsednika države

3. vse njene državljane brez izjeme pa tudi za tujce, ki so trenutno v Sloveniji

4. vse njene državljane, razen za policiste in sodnike

Ugotovite, kateri odgovor je pravilen.

Sodišče ima sodno oblast. To pomeni, da na odločitve sodnikov nihče ne sme vplivati, tudi 
politiki ne. Zakaj je to tako pomembno? Napiši svoje mnenje.

 

Oglej si tale niz sličic, na kateri sta obtoženec in sodnik, ki mu sodi:

Tretja risba kaže, da si je sodnik premislil. Zakaj si je premislil? Kaj je risar hotel povedati s tem, 
da je na drugi risbi narisal nekoga, ki iz ozadja nekaj šepeta sodniku? Kdo bi to lahko bil? Napiši 
svoje mnenje. 

Pogovorite se o svojih odgovorih. 

36.

37.

Zaradi goljufije 
vas obsojam 

na …

Pravzaprav pa ni 
dokazov, da ste 

goljufali…
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demokracija od blizu

Sodniki odločijo, da je skupina politikov, 
ki imajo oblast, kršila zakone. Ali smejo 
zdaj ti politiki izbrati druge sodnike, ki 
bodo to odločitev spremenili? Obkroži 
pravilni odgovor.

 da   ne

Zakaj tako misliš? 

Primerjajte svoje odgovore.

Oglej si kopijo članka iz dnevnega 
časopisa, potem pa preberi odlomek iz 
Ustave. 

27. člen Ustave:

‚Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, 
velja za nedolžnega, dokler njegova 
krivda ni ugotovljena s pravnomočno 
sodbo.‘

Kaj je doletelo Ljubljančana N. K.?

1. Pravnomočno je obsojen.

2. Osumljen je in začasno priprt.

Zakaj so v članku navedene samo začetnice, ne pa tudi polno ime osebe, ki je osumljena 
kaznivega dejanja? 

Primerjajte odgovore. 

38.

39.

Besednjak
Kaznivo dejanje – dejanje, ki 
krši zakon in je zanj predvidena 
kazen.

Pravnomočna sodba – sodba, 
ki dokončno velja in je ni mogoče 
spreminjati.

Z urami ni dovolj zaslužil
Koper, 23. – V začetku julija so koprski policisti 
obravnavali vlom v zlatarno Nevar 3 na Vojkovem 
nabrežju v Kopru, od koder je vlomilec odnesel 4 
moške ure, in vlom v trgovino Telmont, kjer si je 
neznanec prilastil telefonske aparate. Z zbiranjem 
obvestil in s sodelovanjem z ljubljanskimi policisti 
so nato prijeli 34-letnega Ljubljančana N. K., za 
katerega je sodnik okrožnega sodišča v Kopru po 
zaslišanju odredil pripor ...
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Policija nekoga osumi, da je storil kaznivo dejanje. Kasneje ga kot obtoženca privedejo pred 
sodnika. Obkroži človekove pravice na katere se lahko sklicuje obtoženec. 

a. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enake pravice.

b. Nikogar se ne sme mučiti ali poniževati.

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

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

d. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa. 

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

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

g. Vsakdo se lahko združuje z drugimi.

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

i. Vsakdo ima pravico, da se poroči. 

j. Vsakdo lahko potuje in stanuje, kjer želi.

Primerjajte rešitve.

V Sloveniji in drugih državah Evropske unije ni smrtne kazni. Ni je zato, ker spoštujemo eno 
od osnovnih človekovih pravic. Katero? 

a. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enake pravice.

b. Vsakdo ima pravico do življenja. 

c. Nikogar se ne sme mučiti ali poniževati.

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

Primerjajte rešitve.

Če je nekdo obsojen na zaporno kazen, 
bo določen čas preživel v zaporu. Vendar s 
tem ni izgubil vseh človekovih pravic. Tu smo 
navedli tri pravice. Obsojenec začasno izgubi 
dve od njih. Označi ju. 

 Vsakdo ima pravico do prostosti.

 Nikogar se ne sme mučiti in poniževati.

 Vsakdo lahko potuje in stanuje, kjer želi. 

Primerjajte rešitve. 

40.

41.

42.
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demokracija od blizu

Demokracija, državljanske pravice in 
dolžnosti

Katere od tu naštetih stvari so po tvojem mnenju dolžnosti državljanov Republike 
Slovenije? Označi odgovore.

 udeležiti se političnih volitev

 poslušati slovensko narodno glasbo

 prispevati denar za Rdeči križ Slovenije in Karitas

 najdene predmete vrniti lastnikom ali pa jih oddati policiji

 plačevati davke

 priskrbeti si potni list

 biti informiran o najpomembnejših dogodkih v državi

 poznati ustavo in zakone

 biti član ene od političnih strank

 spoštovati javno lastnino (stvari v šolah, zdravstvenih domovih, na ulicah…)

 zaposliti se

 navijati za slovenske športnike, ko tekmujejo v tujini

Pogovorite se o tistih stvareh, pri katerih se vaša mnenja razlikujejo.

Katere pravice imajo odrasli državljani Republike Slovenije? Pravico imajo, da (označi 
odgovore):

 kandidirajo na občinskih in državnih volitvah

 javno govorijo, da so nekateri ljudje zaradi svoje vere ali narodnosti manj vredni

 jih zaščiti policija, če nekdo ogroža njihovo življenje ali premoženje

 javno izražajo svoje mnenje o politiki, gospodarstvo ali čem drugem

 kršijo prometne predpise, če se zelo mudi v vrtec po otroka

 dobijo tisto službo, ki si jo sami izberejo

 se pritožijo, če je policist ali državni uradnik z njimi nevljuden

 so verni/-e in se ravnajo po tistem, kar jih uči njihova vera

 kršijo tisti zakon, ki se jim ne zdi dober

 kršijo neki zakon, če ne vedo, da obstaja

43.
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 se brezplačno izobražujejo na osnovni, srednji in visoki šoli

 javno kritizirajo politike

 v tujini dobijo pomoč predstavnikov slovenske države, če pridejo v težave

 se zaposlijo ali ustanovijo podjetje

 dobijo pomoč države v primeru brezposelnosti

 dobijo zdravniško pomoč, če jo potrebujejo

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

Državljani želimo, da bi bila Slovenija v celoti demokratična država. Zato morajo njeni 
državljani vedeti, kaj je za demokracijo dobro in kaj slabo. Ali je torej naslednje dobro ali slabo 
za demokracijo?

1. Novinarji, ki kritično pišejo o vladi, zaradi tega izgubijo službo.

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

2. Državljani spoštujejo zakone, tudi če se jim zdijo slabi.

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

3. Politiki povedo sodnikom, ali naj obtoženca oprostijo ali obsodijo na zapor. 

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

4. Pomemben politik je takoj sprejet pri zdravniku, 
čeprav v čakalnici že čakajo drugi bolniki.

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

 

45.
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5. Sodniku se sicer zdi, da je obtoženec zagrešil tatvino, vendar ga oprosti krivde, ker za tatvino 
ni dovolj dokazov.

  dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

6. Delavci, ki imajo prenizke plače, stavkajo 
(nehajo delati); zaradi tega izgubijo službo. 

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

 

 

7. Ker predsednik vlade noče vznemirjati državljanov, jim raje ne pove, da je gospodarstvo v 
težavah in da bo veliko brezposelnih. 

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

8. Nekateri poslanci v državnem zboru nikoli ne povedo nič pametnega, zato jim predsednik 
zbora ne dovoli več govoriti. 

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

9. Omejitev na avtocesti je 130 km na uro. Voznik, ki po njej vozi predsednika države, vozi 160 
km na uro. Policisti to vidijo, vendar ga ne ustavijo. 

 dobro  slabo

 Zakaj tako misliš? 

 

Pogovorite se o vprašanjih, pri katerih se odgovori razlikujejo, in poskusite priti do skupnih stališč.
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Včasih večje skupine slovenskih 
državljanov niso zadovoljne z načinom, 
kako politiki vodijo našo državo. Ali smejo 
pokazati svoje nezadovoljstvo tako, 
da gredo na ulice in glasno povedo, kar 
mislijo? Obkroži pravilni odgovor.

a. Tega v nobenem primeru ne smejo, 
policisti jih lahko zaprejo.

b. To lahko storijo, vendar morajo 
policistom vnaprej povedati, kje se 
bodo zbrali, in ne smejo biti nasilni.

c. To lahko storijo kadar koli, policisti jih v 
nobenem primeru ne smejo ovirati. 

Primerjajte rešitve.

46.
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Mediji

Kaj pomeni beseda ‚medij‘?

a. prometno sredstvo

b. sredstvo množičnega obveščanja

c. računalniški spomin

č. človeški spomin

Preverite, katera rešitev je pravilna.

Državljani lahko nadzorujejo politike, če so 
obveščeni o njihovem ravnanju. Od kod pa državljani 
dobijo večino informacij o tem, kako ravnajo politiki? 
Obkroži odgovor, ki se ti zdi najbolj pravilen. 

a. od sosedov in prijateljev

b. od samih politikov, ki jim o tem redno poročajo

c. od policije

č. iz medijev

Pogovorite se o vaših rešitvah.

Medije delimo na tiskane, slušne in slušno-vidne medije. Ob vsaki vrsti medijev na črto 
napiši vsaj en primer.

tiskani medij: 

slušni medij: 

slušno-vidni medij: 

Preberite svoje odgovore sošolkam in sošolcem.

47.
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Kako dobro ločiš med različnimi vrstami medijev?

Informativni dnevnik je časopis, ki predvsem 

a. resno poroča o politiki, gospodarstvu, kulturi in športu

b. vsebuje informacije o življenju slavnih oseb in znanih 
športnikih

Rumeni tisk (tabloid) je časopis ali revija, ki predvsem

a. poroča o zasebnem življenju znanih ljudi

b. opisuje turistične znamenitosti v tujih deželah

Komercialna televizija je televizijska postaja, ki 

a. predvaja veliko zabavnih oddaj in oglasov, pa tudi 
nekaj informativnih oddaj 

b. predvaja v glavnem informativne, kulturne in 
izobraževalne oddaje, pa tudi nekaj zabavnih oddaj

Komercialna televizija največ denarja pridobi od

a. podjetij, ki ji plačajo za oglase

b. države in naročnikov

Nacionalna televizija je televizijska postaja, ki 

a. predvaja veliko informativnih, kulturnih in izobraževalnih oddaj, manj pa zabavnih oddaj in 
oglasov 

b. predvaja samo zabavne in športne oddaje ter oglase

Nacionalna televizija največ denarja pridobi od

a. podjetij, ki ji plačajo za oglase

b. države in naročnikov

Preverite, ali ste izbrali pravilne rešitve. 

50.
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Kako naj novinarji poročajo o politiki? Poslanec Lisjak je v državnem zboru navedel 
razloge, zakaj bi morali zapreti našo jedrsko elektrarno, poslanec Zajc pa razloge, zakaj 
bi morala še naprej delovati. Njuno razpravo posluša novinar Ožbolt. On osebno meni, da bi 
morali elektrarno zapreti. Kako naj o razpravi poroča v TV dnevniku? Izberi enega med možnimi 
odgovori.

•	 Navede naj samo razloge, ki jih je izrekel Lisjak. 

•	 Navede naj samo razloge, ki jih je izrekel Zajc.

•	 Navede naj tako Lisjakove kot Zajčeve razloge. 

Zakaj si izbral/-a odgovor, ki si ga označil/-a? 

Pogovorite se o tem, kako morajo o dogodkih poročati novinarji.

Znana pevka Dina Lazar je imela prometno nesrečo. O njej sta poročala dva časopisa, Jutro in 
Narod. 

Časopis Jutro:

V prometni nesreči se je včeraj poškodovala pevka 
Dina Lazar. Na trojanskem klancu se je zaletela 
v tovornjak, poln živine. Pela je na neki prireditvi 
v Celju, potem pa je odšla v disko z novim 
spremljevalcem. Se je pevka res razšla s svojim 
fantom? Še prejšnji teden so ju videli, kako se držita 
za roke.

Časopis Narod:

Včeraj je pevka Dina Lazar, ki je članica politične stranke Modrih, s svojim avtom trčila v 
tovornjak. Pela je na prireditvi, ki jo je pripravila ta politična stranka. Kmalu bodo volitve in 
stranka hoče izkoristiti pevkino popularnost za prepričevanje volivcev. Mimogrede, Modri se 
očitno res bojijo, da bodo na volitvah zmagali Oranžni.

O istem dogodku časopisa poročata zelo različno. Razmisli o načinih poročanja in svoje 
odgovore napiši na črto.

Kaj je v zvezi z dogodkom zanimalo avtorja prvega poročila (Jutro)? 

51.

52.
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Kaj je v zvezi z dogodkom zanimalo avtorja drugega poročila (Narod)?

 

Kakšen časopis je Jutro (upoštevaj vrste medijev, opisane v nalogi 50)? 

Kakšen časopis je Narod (upoštevaj vrste medijev, opisane v nalogi 50)?

Primerjajte svoje odgovore.

Naloga novinarjev je, da poročajo, kaj se je resnično zgodilo. Vendar ne poročajo samo o 
tem. Dodajo tudi svoje mnenje. To dvoje je včasih težko razlikovati.

V naslednjem članku s polno črto (_____) podčrtaj informacijo o dejstvih,  
črtkano (_ _ _ _) pa novinarjevo mnenje.

Ameriški podpredsednik je včeraj ob 14,00 prišel na obisk v Ljubljano. Sprejel ga je slovenski 
predsednik vlade. Pogovori so trajali dve uri. Razlog za obisk je najbrž odločitev slovenske vlade, da 
zmanjša število slovenskih vojakov v Afganistanu. Predsednik vlade ga je gotovo skušal prepričati, 
da bo nekaj naših vojakov še vedno ostalo tam. Ameriški gost je zvečer odpotoval v Varšavo. 

Izberite še kakšen članek v nekem časopisu. Na podoben način označite informacijo o dejstvih in 
novinarjevo mnenje.

Mediji imajo še neko nalogo: nadzorujejo politike. 
Poizvedujejo, ali ni nemara kateri od politikov ravnal tako, 
kot je to narisal naš risar. Katero ravnanje pa je risar ponazoril 
s to risbo? Napiši svoje mnenje.

Primerjajte svoje odgovore in se pogovorite o njih. 

53.

54.
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Kaj pomenita besedi ekonomija in 
ekonomski? To boš ugotovil, če se boš 
lotil naslednje naloge. 

Vsakdo pozna prigode mornarja 
Robinzona Crusoeja. Preživel je 
brodolom in se rešil na samoten, nenaseljen 
otok. Bil je vesel, da je preživel, vendar 
se je znašel pred velikim ekonomskim 
problemom. Opiši ta njegov problem. 

Robinzon je bil pameten in marljiv človek. Kako je rešil svoj ekonomski problem (risba, ki jo tu 
vidiš, vsebuje del odgovora)?

 

Bi znal/-a na preprost način opisati, katere ekonomske probleme pa ima skupnost državljanov 
Slovenije? 

Primerjajte odgovore na zadnje vprašanje. Skušajte priti do skupnega odgovora.

V Splošni deklaraciji človekovih pravic je tudi stavek, ki pravi, da ima vsak človek 
pravico do dela. Zakaj je v njej zapisan tudi ta stavek? Med spodnjimi odgovori izberi najbolj 
ustreznega.

1. Ker je delo najboljše sredstvo proti dolgčasu. 

2. Ker je delo koristno za zdravje.

3. Ker se večina ljudi lahko preživlja le z delom, za katerega prejemajo plačilo. 

4. Ker ima človek prirojeno potrebo po delu.

Primerjajte svoje rešitve. 

1.

2.
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O vprašanju, kaj je pravično plačilo za delo, 
ljudje razmišljajo že stoletja. Vprašanje namreč 
ni lahko. Prepričajte se.

Dva fanta in dekle so skupaj pomagali nekemu 
upokojencu, da je uredil okolico hiše. 

Peter je od vseh treh najmočnejši in čeprav se ni trudil, je z lahkoto opravil največ dela. Mateja se 
je trudila, vendar je naredila nekaj manj kot Peter. Tomaž je telesno zelo šibak. Najbolj se je trudil, 
vendar je naredil veliko manj od Petra in Mateje. 

Upokojenec jim je dal 70 evrov, rekoč, naj si denar razdelijo, kakor mislijo, da je prav.

Kako naj si razdelijo plačilo?

Peter naj dobi  evrov. 

Mateja naj dobi  evrov. 

Tomaž naj dobi  evrov. 

Utemeljite razdelitev.  

 

Preberite svoje rešitve in utemeljitve sošolcem in sošolkam. V pogovoru skušajte ugotoviti, zakaj se 
vaše rešitve razlikujejo. 

Med človekovimi pravicami sta tudi naslednji 
pravici:

1. Vsakdo ima pravico do plačila, ki mora biti 
pravično in enako za vse, ki opravljajo enako delo.

2. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa.

Zdaj si oglej tole risbo:

Možakar B na risbi se sklicuje na eno od navedenih človekovih pravic, na pravico št. . 
Se nanjo sklicuje upravičeno? 

 da   ne  

Zakaj tako misliš?  

Možakar A na risbi je malce jezen in se tudi sklicuje na eno od zgoraj navedenih človekovih 
pravic, na pravico številka . Se nanjo sklicuje upravičeno? 

 da   ne  

Zakaj tako misliš?  

 
Če se vaši odgovori razlikujejo, se pogovorite o njih.

3.

4.
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Čeprav ima vsak človek pravico do dela, so povsod po svetu 
ljudje, ki bi se želeli zaposliti, vendar zaposlitve ne najdejo. V 
takih primerih govorimo o brezposelnosti.

V Sloveniji je bilo na začetku leta 2012 približno 112.000 
brezposelnih ljudi. Katero od naslednjih treh stališč do 
brezposelnosti se ti zdi najustreznejše? Obkroži ga.

1. Brezposelnost je nekaj dobrega; tisti, ki imajo službo, se 
bojijo, da jo bodo izgubili, in zato bolj delajo.

2. Brezposelnost je nekaj zelo slabega, treba jo je čim bolj zmanjšati. 

3. Brezposelnost je nekaj slabega, vendar ni mogoče ničesar storiti, nikoli ne bo dovolj služb za 
vse ljudi.

Zakaj tako misliš?  

 
V diskusiji skušajte priti do skupnega stališča.

 Mn3njalnik 

Mon 04 June 2012 – 08:42

Čemu sem hodu na faks, če že dve let ne dobim službe. Star sem 26 let in sem končal 
fakulteto za socialno delo da bi drugim pomagu zdaj pa sam rabm pomoč. Še vedno 
ždim doma pri mami in očetu. Še dobro, da me ne brcneta na cesto. Prjavu sem se tud na 
zavodu pa ni nč. Iščem kakršno koli delo samo da bom kaj zaslužu. 

Če mate ali pa veste za kako delo zame mi sporočite. 

_Damjan_

To besedilo je Damjan napisal v internetni klepetalnici. Gotovo je kršena vsaj ena od Damjanovih 
človekovih pravic, ki so tu navedene. Obkroži številko pred tisto pravico. Morda pa je vsaj 
posredno kršenih še več njegovih pravic – če so, jih obkroži.

1. Vsakdo ima pravico, da se poroči in ima družino.
2. Družba mora vsakogar ščititi pred pomanjkanjem, vsakomur mora tudi pomagati, da 

razvije svoje sposobnosti.
3. Vsakdo ima pravico do dela. 
4. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa.
5. Vsakdo ima pravico do dostojnega življenjskega standarda. 

5.

6.
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Državljani od svoje države pričakujemo, da nam bo pomagala v težavah, v kakršnih se je 
znašel Damjan. To pričakujemo zato, ker je v naši ustavi zapisano, da je Republika Slovenija 
(obkroži pravilni odgovor) 

a. pravna država

b. parlamentarna demokracija

c. socialna država

Pogovorite se o vaših rešitvah.

Glavno vlogo v gospodarstvu naše države imajo zasebna podjetja. Kdo so lastniki 
zasebnih podjetij (obkroži pravilni odgovor)?

a. politične stranke

b. posamezniki ali skupine posameznikov

c. občine

č. sindikati 

Primerjajte rešitve.

7.
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Kako nastane zasebno podjetje in kako posluje?

Preberi naslednje besedilo. 

PODJETJE SE PREDSTAVI
Igor Komer in žena Katra sta pred dvema 
letoma ustanovila podjetje Tehnofor. Danes 
ima 35 zaposlenih, med njimi 7 inženirjev. 
….

Kako je nastalo vaše podjetje? 

Potrebovala sva začetni kapital za nakup strojev 
in prve plače zaposlenih. Žena je prodala kmetijo, 
sam sem imel nekaj prihrankov. V banki so nama 
dali posojilo, ker jim je bila všeč najina poslovna 
ideja. Imela sva tudi znanje, oba sva inženirja. Razvila sva kosilnico za travo, ki je lažja od vseh 
drugih, ki so na tržišču. Število kupcev se povečuje. Zdaj jih prodamo skoraj tristo na mesec. …

Kako se razumete z domačini, ki živijo blizu vaših delavnic?

Nekateri so se pritožili zaradi hrupa. Stroji so pač glasni. A večina razume, da ima Bela Krajina 
od podjetja korist. Zaposlujemo 35 domačinov. Lani smo dali 20.000 evrov za športno igrišče 
in amatersko gledališko skupino …

Je res, da so lani delavci hoteli stavkati? 

Da, hoteli so višje plače. Potem so videli, da tudi midva s Katro kot lastnika nisva vzela dobička, 
ki je nastal. Raje sva ga porabila za nov stroj. Delavci zdaj razumejo, da bomo nekaj časa 
delali za manj denarja, kasneje pa bomo lahko povečali plače … 

Če bi vidva podjetje prodala, bi dobila zanj veliko denarja.

Tega ne bova storila. Hočeva trdno podjetje, ki bo dajalo službe domačinom in pomagalo tem 
krajem, kjer sva se rodila. …
Vir: Belokranjske novice, 14. marec 2012

Za kaj mora poskrbeti podjetnik, če hoče, da bo njegovo podjetje začelo uspešno poslovati?

Kaj pomeni izraz ‚začetni kapital‘? 

 

8.
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Podjetje ustanoviš, če imaš poslovno idejo. Kaj je poslovna ideja? 
(Risar je to ponazoril na šaljiv način.)

Nekatera podjetja ne prodajajo izdelkov, temveč storitve. Kaj je 
storitev? (Pomisli na frizerski salon.)

 

Ali imajo ljudje, ki so zaposleni v podjetju, vedno enake želje kot lastniki podjetja? 

 da   ne  

V čem se želje zaposlenih lahko razlikujejo od želja lastnikov? 

 

Kaj je dobiček podjetja? 

 

Kdo ima pravico, da vzame dobiček, ki nastane v zasebnem podjetju? Obkroži pravilni 
odgovor. 

1. zaposleni

2. država

3. lastniki

4. direktorji

5. lastniki in zaposleni

Ali imajo v krajih, v katerih delujejo uspešna podjetja, od tega korist?

 da   ne  

Če DA, napiši, kakšno korist imajo? 

V naslednjem besedilu smo nekatere besede zapisali krepko. Iz njih tvori ustrezni besedi in ju 
napiši na črtice.

Podjetje ima lastnika in zaposlene. Lastnik DAJE DELO zaposlenim,  

zato ga imenujemo tudi            . 

Zaposleni od njega JEMLJEJO DELO, zato so           . 

Pogovorite se o vprašanju: kaj najbolj vpliva na to, kako uspešno je podjetje.
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Vse evropske države imajo kapitalistično gospodarstvo. Dva stavka od naslednjih štirih 
stavkov pravilno opisujeta glavni značilnosti takšnega gospodarstva. Obkroži številki pred 
tema dvema stavkoma.

1. Večina podjetij je v zasebni lasti.

2. Večina podjetij je last države.

3. Podjetja med seboj tekmujejo in hočejo na tržišču pridobiti zase čim več kupcev. 

4. Podjetja skušajo prodajati samo tisto, kar resnično koristi vsem ljudem. 

Primerjajte rešitve.

Kaj je po tvojem mnenju v današnjem kapitalističnem 
gospodarstvu dobro in kaj je slabo?

1. V trgovinah lahko izbiramo med vedno večjim 
številom podobnih izdelkov. To je 

 dobro   slabo  

Zakaj tako misliš? 

 

 

2. Industrija vedno bolj učinkovito izkorišča naravna bogastva na našem planetu. To je

 dobro   slabo  

Zakaj tako misliš? 

 

3. Razlike med premožnimi in revnimi državljani se v večini držav povečujejo. To je

 dobro   slabo  

Zakaj tako misliš? 

 

4. Večina ljudi se mora vse življenje učiti. To je

 dobro   slabo  

Zakaj tako misliš? 

 

9.

10.

48



5. Nihče nima zagotovljene službe, vsakogar lahko doleti, da bo službo izgubil. To je

 dobro   slabo  

Zakaj tako misliš? 

 

6. Izdelki, ki jih kupujemo, hitro zastarijo, vsako leto pridejo v trgovine novi izdelki. To je

 dobro   slabo

Zakaj tako misliš? 

 

7. V medijih (radio, TV, časopisi, internet) je vse več 
oglasnih sporočil. To je

 dobro   slabo

Zakaj tako misliš? 

 

 

 

8. V tovarnah vedno več dela opravijo računalniki in roboti. To je 

 dobro   slabo

Zakaj tako misliš? 

 

9. Vse več ljudi ima v življenju en sam cilj – hitro obogateti. To je

 dobro   slabo

Zakaj tako misliš? 

 

10. Mnoga podjetja povečajo dobiček tako, da nekaj zaposlenih odpustijo. To je

 dobro   slabo

Zakaj tako misliš? 

 

Pogovorite se o vprašanjih, na katera ste različno odgovorili.
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Denar za šolstvo, zdravstvene domove in bolnišnice, ceste, 
vojsko itd. pride iz ‚državne blagajne‘*. Kako pa se napolni ta 
‚blagajna‘ (obkroži pravilni odgovor)? 

1. Banke dajejo državi posojilo.

2. Državljani in podjetja plačajo državi davek.

3. Država je v preteklosti imela velike dobičke, saj so bila vsa 
podjetja državna last. 

Kako imenujemo tiste, ki plačujejo davke, s katerimi se napolni 
‚državna blagajna‘?

1. posojilodajalci

2. davkoplačevalci

3. najemodajalci 

*Seveda si ne smemo predstavljati, da je v neki državni zgradbi v resnici velika blagajna, polna 
denarja. Tako kot denar državljanov je tudi denar, ki ga zbere država, na posebnih bančnih 
računih. 

Primerjajte svoje rešitve.

Kaj je javna lastnina? Obkroži pravilni odgovor.

1. Lastnina vseh državljanov, s katero v imenu državljanov upravljajo javni uslužbenci.

2. Lastnina javnih uslužbencev, ki jih je zaposlila država.

3. Lastnina političnih strank, ki so zmagale na volitvah.

4. Lastnina tistih zasebnih podjetij, ki javno predstavijo podatke o svojem premoženju.

Primerjajte svoje rešitve.

11.

12.
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Vse, kar vidiš na risbi, ima nekega lastnika. Če so lastniki neke stvari vsi državljani, gre za javno 
lastnino. Če je lastnik stvari posameznik ali skupina posameznikov, gre za zasebno lastnino. 

Če je neka stvar, označena s puščico, javna lastnina, v krogec na koncu puščice vpiši JL. Če je 
zasebna lastnina, vpiši ZL. 

V okolici šole prepoznaj pet stvari, ki so javna lastnina. Zapiši imena teh stvari. Kakšen odnos imajo 
ljudje do teh stvari? 

13.

hiša

traktor
gasilski dom

pločnik
ovce

gostilna

avtomobil

prometni  
znak

cestna  
svetilka

telefonska 
govorilnica
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Šipo na šolskem oknu je namerno razbil učenec Ivan. 
Nihče ga ni videl, ko je to naredil. Novo šipo bo plačala 
šola. Vendar mora šola od nekod dobiti denar. Od kod 
ga dobi? Iz katere blagajne? 

Kako pa pride denar v tisto ‚blagajno‘? 

 

Ali se bo potemtakem škoda, ki je nastala, poplačala tudi z denarjem Ivanovih staršev?

 da   ne  

Zakaj tako misliš? 

 

Pogovorite se o tem, kako zmanjšati število poškodovanih stvari na vaši šoli.

Zaposleni Peter Pšeničnik dobi vsak mesec list, na katerem so 
podatki o njegovi plači. Peter ve, da bo prejel le del celotne 
plače. Odgovori na spodnja vprašanja tako, da odgovore poiščeš 
na izračunu Petrove plače.

a. Koliko znaša Petrova celotna (bruto) plača? (Napiši znesek.) 

 

b. Koliko denarja pa bo nakazanega na Petrov račun v banki? 

  

Zdaj bomo ugotovili, čemu so od celotne plače odšteli določene zneske.

a. Vsakdo, ki ima denarni DOHODEK, mora od tega dohodka plačati davek slovenski državi. 
Na listu poišči izraz, ki ga uporabljamo za ta davek. Ta izraz je 

 

b. Peter se bo nekoč UPOKOJIL in prejemal POKOJNINO. Zato zdaj od svoje celotne plače vsak 
mesec plača prispevek za . 

14.

15.
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c. Če bi se Peter v neki nesreči tako poškodoval, da bi postal INVALID in ne bi mogel delati, 
bi vseeno vsak mesec prejel neko vsoto denarja. Prejemal bi jo zato, ker vsak mesec plača 
prispevek za . 

č. Ko gre Peter k zdravniku, mu za ZDRAVNIŠKO pomoč ni treba plačati. Tudi za zdravila v 
lekarni ne plača. Ni mu treba plačati, ker od celotne plače vsak mesec plača prispevek za 

 .

d. Mnogi državljani so BREZPOSELNI. Uslužbenci države jim pomagajo iskati novo 
zaposlitev. Brezposelni prejemajo denarno pomoč. Prejemajo jo lahko zato, ker vsi, ki so 
zaposleni, plačujejo prispevek za .

e. Eden od STARŠEV novorojenčka leto dni po rojstvu otroka ne hodi v službo, temveč doma 
VARUJE otroka. V tem času vsak mesec vseeno prejema denarne zneske. Prejema jih, ker vsi 
zaposleni od svoje celotne plače plačajo prispevek za 

 .

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno rešili naloge.

Besednjak
Prispevek – denar, ki ga 
prispevamo za skupne potrebe.
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Slovenska država porabi 
denar, ki ji ga kot davek 
plačujejo posamezniki 
in podjetja, za skupne 
potrebe državljanov. Ta 
denar razdelita vlada in 
državni zbor. Razdelitvi 
tega denarja rečemo 
državni proračun. Na 
grafikonu vidiš, koliko 
denarja sta v nekem letu 
vlada in državni zbor 
namenila za posamezne 
vrste skupnih potreb. Oglej 
si stolpce v grafikonu in 
napiši odgovore.

Pojasni:

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu ‚obramba‘? 

 

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu ‚kultura‘? 

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu ‚policija‘? 

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu ‚šport‘? 

 

Navedi, za kaj se porabi denar v stolpcu ‚varstvo brezposelnih‘?

 

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu ‚raziskovanje‘?

 

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu ‚šolstvo‘? 

Kako bi pa ti razporedil/-a denar, s katerim razpolaga slovenska država? Če bi nekje povečal 
porabo denarja, s svinčnikom povišaj stolpec, vendar moraš potem s svinčnikom odrezati nek 
del drugega stolpca. Če bi nekje zmanjšal porabo denarja, odreži del stolpca. Vendar potem s 
svinčnikom ustrezno povišaj nek drug stolpec.

16.
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Zdaj pa utemelji, kar si naredil s svinčnikom. 

Povečal bi količino denarja za 

1. , ker mislim, da 

2. , ker mislim, da 

3. , ker mislim, da 

Zmanjšal bi denar za : 

4. , ker mislim, da 

5. , ker mislim, da 

6. , ker mislim, da 

V pogovoru poskusite priti do skupnih stališč.

 

Odgovore napiši na črte. 

V Sloveniji pridobi visoko izobrazbo več mladih iz 
premožnejših družin kot pa mladih iz revnejših 
družin. Zakaj je tako? 

Kaj bi morali v naši državi ukreniti, da bi visoko izobrazbo pridobilo več mladih iz revnejših 
družin?  

V pogovoru skušajte priti do skupnih stališč.

17.
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Napiši pravilne odgovore.

(To nalogo zlahka rešiš, če imaš dostop 
do spleta. Na spletu poišči domačo 
stran http://evropa.gov.si/predstavitev. 
Vendar lahko poskusiš tudi brez tega 
pripomočka.)

Koliko je držav, ki so zdaj članice Evropske 
unije (EU)?

Koliko prebivalcev ima celotna EU? 

Koliko jezikov govorijo prebivalci EU?

V Sloveniji plačujemo z evri. V katerih sosednjih državah tudi plačujejo z njimi?

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

Koliko poznaš Evropsko unijo? Obkroži 
DA, če se strinjaš s trditvijo, in NE, če se 
z njo ne strinjaš. Če obkrožiš NE, napiši 
pravilno trditev.

1. V zastavi EU je 27 rumenih zvezdic.

 da   ne

2. Slovenija je postala članica EU leta 2004.

 da   ne

3. Večina politikov, ki vodijo EU, dela v pisarnah, ki so v Londonu.

 da   ne

4. Slovenija je bila sprejeta v EU samo zato, ker je tako majhna in se ne more sama braniti.

 da   ne

1.

2.

Vir: Urad vlade RS za komuniciranje, http://www.evropa.gov.si/, dostopno 17.07.2012
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5. Članice EU so lahko tudi afriške države, če so le pripravljene sprejeti evro kot svoj denar.

 da   ne

6. Vsak državljan Republike Slovenije je tudi državljan Evropske unije.

 da   ne

7. V vseh državah, ki so članice EU, uporabljajo evro kot svoj denar.

 da   ne

8. V državah, ki so že dolgo članice EU (na pr. Francija, Nizozemska) so imeli demokracijo že v 
srednjem veku (že takrat so imeli svobodne volitve, politične stranke itd.).

 da   ne

9. Predstavniki Slovenije morajo na skupnih sestankih članic EU govoriti angleško.

 da   ne

 

10. Med članicami EU ima največ prebivalcev Nemčija (82 milijonov), najmanj pa Malta.

 da   ne

Primerjajte odgovore. Če na katero od vprašanj nihče ni znal odgovoriti, poiščite podatek v 
internetnih ali drugih virih.

Nariši zastavo Evropske unije.
3.

57



Izvleček iz članka:

V Evropski uniji poslej manj znanstvenih 
poskusov na živalih

Evropski parlament je potrdil novo zakonodajo 
o znanstvenih poskusih na živalih, s katero naj bi 
zmanjšali število tovrstnih testiranj. Nova pravila …
med drugim prepovedujejo uporabo velikih opic… 

Napiši, kdo ima v Uniji glavno besedo pri določanju 
skupnih pravil (podatek najdeš v zgornjem besedilu).

 

Ali veljajo evropski zakoni tudi v Sloveniji?

  da   ne

Pojasni, zakaj si izbral odgovor DA oziroma NE. 

Skupaj preverite odgovora.

Dopolni stavek in obkroži pravilna odgovora. Za člane 
evropskega parlamenta, ki potrjuje ali zavrača 
predloge evropskih zakonov, uporabljamo isti izraz 
kot za člane slovenskega državnega zbora. Članom 

parlamenta torej rečemo        . 
Slovenija ima v tej ustanovi osem članov. Kdo pa jih 
izbere? Tako kot člane slovenskega državnega zbora 
tudi člane evropskega parlamenta izberejo (obkroži en 
odgovor)

a. volivci in volivke na volitvah
b. predsednik Republike Slovenije
c. vlada Republike Slovenije

Za takšno izbiranje politikov uporabljamo izraz

a. posredna demokracija
b. neposredna demokracija

Skupaj preverite, ali ste izbrali pravilne rešitve.

4.

5.

Vir: mojdom.Dnevnik.si, http://mojdom.dnevnik.si/sl/Ideje+za+dom/605/
V+Evropski+uniji+poslej+manj+znanstvenih+poskusov+na+%C5%BEivalih, 
dostopno: 17.07.2012
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Izvleček iz članka:

EU miri državljane: Nutella zaradi novega 
označevanja hrane ne bo prepovedana

Evropski poslanci so 16. junija v okviru boja proti 
debelosti podprli predlog evropske zakonodaje, po 
kateri bodo morali imeti prehrambeni izdelki na 
embalaži jasne oznake o vsebnosti kalorij … 

V Italiji so se zbali, da bo zaradi novih pravil … 
prepovedana nutella, ki z več kot 60 odstotki 
sladkorja in palmovega olja ne ustreza 
priporočenim prehranskim vrednostim … ‚Evropski 
poslanci ne želijo prepovedati prodaje nutelle … ‘ 
je v sporočilu za javnost ta teden poudaril Evropski 
parlament. …
Vir: novice.Dnevnik.si, http://www.dnevnik.si/novice/eu/1042371357, dostopno 17.07.2012

Mnogi zakoni, ki jih sprejmejo evropski poslanci, vplivajo na naše vsakdanje življenje. Zato 
morajo državljani EU pazljivo spremljati, kakšne zakone potrdijo v Bruslju. Preberi besedilo in 
odgovori na vprašanja.

Ali je bila nutella prepovedana?

  da   ne

Kaj bo novi evropski zakon zahteval od tistih, ki izdelujejo prehrambene izdelke?

Je bil namen evropskih poslancev, ki so glasovali za ta zakon, dober ali slab?

  dober   slab  

Zakaj tako misliš? 

 

Pogovorite se o vaših odgovorih na zadnje vprašanje.

6.
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Izvleček iz članka:

Evropska komisija odobrila uvoz nekaterih 
gensko spremenjenih rastlin

Evropska komisija je odobrila uvoz gensko 
spremenjene koruze in sladkorne repe, ki ju 
proizvajajo ameriška podjetja …

Tako je kljub ostremu nasprotovanju raznih 
evropskih združenj in več kot polovice evropskih 
potrošnikov – ti se bojijo morebitne slabše 
odpornosti ljudi na antibiotike, kar naj bi povzročalo 
tovrstno vzgajanje rastlin – omogočila širjenje 
gensko spremenjenih pridelkov po Evropi. …
Vir: novice.Dnevnik.si, http://www.dnevnik.si/novice/eu/277308/, dostopno 17.07.2012

Preberi zgornje besedilo. 

V Uniji delujejo poleg parlamenta še druge politične ustanove. Ena teh ustanov je omenjena 
v naslovu članka. Imenuje se . 
 
Iz vsake od držav EU prihaja en član te politične ustanove. To pomeni, da ima ta ustanova 

 članov. Ali potemtakem en član komisije prihaja iz Slovenije?

  da   ne

(Če ne veš odgovora poizvedi.)

Ta ustanova opravlja več nalog. Ena od njih je opisana v besedilu. Za katero nalogo gre? 

Zakaj veliko potrošnikov v Uniji nasprotuje odločitvi, ki je opisana v besedilu članka? 

Poizvedite, katere druge naloge opravlja politična ustanova, ki je omenjena v naslovu članka.

7.
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Slovenija potrebuje več elektrike. V Šoštanju 
povečujejo elektrarno, ki deluje na premog. Ker 
kurjenje s premogom onesnažuje zrak, temu nekateri 
nasprotujejo, med drugim neki mladi slovenski 
umetnik. Izdelal je plastično kletko, jo napolnil z 
dimom in vanjo dal lutko. Pokazati je hotel, kako se 
dušijo prebivalci v okolici elektrarne. Kletko je postavil 
v Bruslju, pred stavbo Evropske komisije. Člane 
Komisije je hotel opozoriti na problem.

Se ti zdi prav, da slovenski državljan na ta način 
seznanja politike Evropske unije z nečim, kar se 
dogaja v Sloveniji?

  da   ne

Zakaj tako misliš? 

Poizvedite: ali bi lahko v Sloveniji tudi drugače rešiti problem pomanjkanja elektrike?

Slovenija je članica zveze NATO. Kratica pomeni Organizacija severnoatlantske pogodbe. 
Kakšna zveza je to? Obkroži pravilni odgovor.

a. gospodarska zveza

b. vojaška zveza

c. zveza za razvoj računalniške tehnologije

Katere zastave vidiš na fotografiji? Napiši odgovore. 

Primerjajte rešitve.

8.

9.

Vir: RSS novice, http://www.zivljenjenadotik.si/info/tekst/prikaz/
article/protest-v-bruslju-zaradi-sestega-bloka-termoelektrarne-
sostanj/, dostopno 29.06.2012
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Slovenija se je zvezi NATO priključila leta 2004. To je bila za našo državo zelo pomembna 
odločitev. Kdo v Sloveniji sprejema najpomembnejše odločitve? Obkroži pravilni odgovor. 

a. vlada naše države
b. predsednik naše države
c. državni zbor
č. državljani na referendumu 

Preverite, ali ste izbrali pravilno rešitev.

Navedi vsaj še tri evropske države, ki so članice zveze NATO, in neevropsko državo, ki je 
najmočnejša članica te zveze: 

Primerjajte odgovore in skupaj naredite seznam vsaj desetih držav, ki so članice NATO.

Zveza NATO je večkrat izvedla vojaške akcije v 
državah, ki niso članice te organizacije. Nekateri 
slovenski državljani nasprotujejo temu, da bi v takšnih 
akcijah sodelovala tudi Slovenija, spet drugi pa to 
podpirajo. Kaj misliš? Ali naj bi Slovenija poslala svoje 
vojake v tuje države v naslednjih primerih:

1. V neki afriški državi je na oblasti politik, ki ne spoštuje 
demokracije. Mnogo ljudi, ki so mu nasprotovali, 
je dal zapreti. Odvzel jim je zemljo in hiše, njihove 
družine trpijo. Prebivalci ne morejo svobodno izvoliti 
drugega predsednika. 

 Zveza NATO bo tja poslala vojake, da temu politiku 
vzamejo oblast. Naj se jim pridružijo tudi slovenski vojaki?

   da   ne

 Zakaj tako misliš? 

 

10.

11.

12.

62



2. V neki drugi državi je na oblasti politik, ki je poslal vojake, da so množično pobijali nedolžne 
prebivalce. Umrlo je že okoli 3000 ljudi, bojijo pa se, da bo ubitih vsaj še 10.000 ljudi. 

 Zveza NATO bo tja poslala vojake, da se ubijanje konča. Naj se jim pridružijo tudi slovenski vojaki?

   da   ne

 Zakaj tako misliš? 

 

3. V Afganistanu so imeli pred leti oblast voditelji, ki so močno zatirali prebivalstvo. Podpirali 
so teroriste, ki so izvajali nasilje v Evropi in ZDA. Vojaki iz držav, ki so članice zveze NATO, so 
tistim ljudem s silo vzeli oblast. Zdaj so še tam, med njimi tudi slovenski vojaki. Preprečujejo, 
da bi prejšnji voditelji spet prevzeli oblast. 

 Ali je prav, da so tam tudi slovenski vojaki? 

   da   ne

 Zakaj tako misliš? 

 

Pogovorite o tistih vprašanjih, na katera ste odgovarjali različno. Poskusite priti do skupnih mnenj.

Slovenija je članica največje svetovne organizacije, za katero uporabljamo kratico OZN. 

Kaj pomeni ta kratica?  

Prizor, ki ga kaže fotografija, je bil posnet leta 1992. Pred 
palačo OZN v New Yorku dvigujejo slovensko zastavo. Kaj 
pomeni ta prizor?

Zakaj je ta prizor, ki se je pojavil v slovenskih časopisih in na 
TV, razveselil slovenske državljane?

Primerjajte vaše odgovore in skupaj ugotovite, kateri od njih so 
najustreznejši.

13.

14.
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Izvleček iz ustanovne listine OZN:

‚Mi, ljudstva združenih narodov, ki smo odločeni, da obvarujemo bodoče rodove pred 
strahotami vojne, ki je dvakrat v življenju našega rodu prizadejala človeštvu nepopisno 
trpljenje, in da znova potrdimo vero v temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in 
vrednost človeške osebnosti, v enakopravnost moških in žensk, kakor tudi v enakopravnost 
narodov, velikih in malih … in ki moramo v te namene biti strpni in živeti skupaj v miru 
drug z drugim kakor dobri sosedi, in združiti svoje moči, da ohranimo mednarodni mir in 
varnost … smo sklenili združiti svoje napore, da uresničimo te namene‘

Skoraj vse države sveta so članice OZN. Vse članice – tudi Slovenija – se morajo ravnati po 
tistem, kar je napisano v besedilu z naslovom Ustanovna listina OZN. Zgoraj je odlomek iz 
tega besedila. Preberi ga in bolj preprosto napiši vsaj tri stvari, za katere si prizadeva OZN:

a. 

b. 

c. 

Naredite skupni seznam vsega, kar ste napisali.

15.
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Besednjak
Ustanovna listina – besedilo, 
ki ga napišejo, ko je organizacija 
ustanovljena. V njem piše, po 
katerih glavnih pravilih se bodo 
ravnale države, ki hočejo biti 
članice organizacije.
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Gotovo si že slišal za globalizacijo. Kaj pomeni ta 
beseda? Oglej si risbo in obkroži pravilni odgovor.

a. Meje med državami niso več nobena ovira za velika 
podjetja, ljudi in izdelke, po vsem planetu.  

b. Vsi narodi na našem planetu so povezani v skupni 
organizaciji, ki se imenuje OZN.

c. Na spletu lahko dobimo informacije o vsem, kar se 
dogaja na planetu Zemlja.

Globalizacija je prinesla veliko dobrega pa tudi veliko 
slabega. Se tebi zdijo naslednje stvari dobre ali slabe? 

1. V tvojem kraju ali blizu njega so restavracije s hitro prehrano. To je 

 dobro   slabo  

Zakaj? 

2. Slovensko podjetje zapre tovarno v Sloveniji in odpusti delavce. Novo tovarno postavi 
v  Ukrajini, saj tam lahko daje delavcem veliko manjšo plačo, kot jo je dajalo slovenskim 
delavcem. To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 

3. V Sloveniji lahko spoznaš jedi iz drugih dežel (v kitajskih, italijanskih, indijskih in drugih 
restavracijah). To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 

4. Velika mednarodna podjetja imajo ogromne dobičke tudi zato, ker zanje skoraj kot sužnji 
delajo milijoni Kitajcev in Indijcev. To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 

5. Oblačila, ki jih nosiš, so zato, ker so izdelana na Kitajskem ali v Indiji, cenejša. To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 

6. V mnogih deželah so ljudje pozabili na svoje običaje in svojo glasbo; skušajo biti čim bolj 
podobni ljudem v Zahodni Evropi in ZDA. To je

 dobro   slabo  

Zakaj?  

1.

66

4. Svetovna skupnost



7. Razlike med bogatimi in revnimi 
prebivalci našega planeta so se močno 
povečale. To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 

8. Ko boš odrastel/odrastla, boš lahko potoval/-a in spoznal/-a daljne dežele. To je 

 dobro   slabo  

Zakaj?  

9. Slovenske tovarne tekstila (blaga, volnenih izdelkov) so propadle, saj so kupci raje kupovali 
poceni izdelke, izdelane na Kitajskem. To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 

10. Ko nekje izdelajo novo vrsto prenosnega telefona, je kmalu zatem že v slovenskih trgovinah.      
To je  

 dobro   slabo  

Zakaj? 

11. Ko nastane nov film ali glasba, postaneta dostopna na spletu. To je

 dobro   slabo  

Zakaj?  

12. V Sloveniji je mnogo trgovin, v katerih prodajajo izdelke z vsega sveta (oblačila, tehnične 
izdelke, hrano itd.). To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 

13. Velike banke lahko ukazujejo državam in njihovim politikom. Države so jim namreč dolžne 
veliko denarja. To je

 dobro   slabo  

Zakaj? 
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Pogovorite se o tistih posledicah globalizacije, o katerih 
imate različna mnenja.

Izvleček iz članka:

Vprašanje je, ali bodo državniki slišali 
sporočilo protestnikov

V londonskem finančnem središču City je včeraj, 
dan pred  uradnim delom vrhunskega srečanja 
skupine 20 najrazvitejših in najhitreje rastočih držav 
(G20), prišlo do spopadov med protestniki, ki so 
vzklikali protiglobalistična gesla, in policijo. …

Preglej besedilo in fotografijo. Proti čemu so protestirali ljudje, ki so se spopadli s policijo? 
Obkroži pravilni odgovor.

1. Proti temu, da se politiki dogovarjajo o mednarodnih problemih.

2. Proti slabim stranem globalizacije, omenjenim v prejšnji nalogi.

3. Proti prevladi velikih držav nad majhnimi.

Nekateri protestniki so svoje nezadovoljstvo izrazili tako, da so postali nasilni. Se ti zdi to dober 
način opozarjanja na težave v današnjem svetu? 

  da   ne

Zakaj tako misliš? 

Pogovorite se o tem, zakaj ljudje postanejo nasilni.

Človeštvo bo v težavah, ker industrija in prevozna 
sredstva pošiljajo v Zemljino ozračje pline, zaradi 
katerih se ozračje segreva. Segrevanje ozračja ima že 
zdaj zelo slabe posledice. Napiši, katere so te posledice.

 

Primerjajte svoje odgovore. Ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

2.

3.

Vir: foto.Dnevnik.si, http://moj.dnevnik.si/
foto/1042256489, dostopno 18.07.2012
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Vsakdo lahko pripomore k temu, da bomo živeli v lepem in zdravem okolju, med drugim 
tako, da premišljeno ravna z odpadki. Strokovnjaki so izračunali, koliko odstotkov različnih 
snovi je povprečno v navadnem smetnjaku:  

a. steklo . . . . . . . . . . . . . . .10%
b. papir . . . . . . . . . . . . . . . .30%
c. ostanki hrane  . . . . . . . . .30%
č. kovine . . . . . . . . . . . . . . .10%

d. plastika  . . . . . . . . . . . . . .8%
e. les  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5%
f. drugo . . . . . . . . . . . . . . .12%

Nekatere od teh snovi kmalu povsem razpadejo in z njimi ni težav. Napiši jih.

Katere od teh snovi razpadajo zelo počasi, lahko tudi več desetletij? 

 

Katere od teh snovi je mogoče spet uporabiti? 

Izračunajte, kolikšen odstotek vseh odpadkov skupaj bi lahko ponovno uporabili.  %

Skoraj povsod po Sloveniji odpadke odlagamo v ločene zabojnike. Tu je kup smeti. Potegni 
črto od vsakega kosa smeti k ustreznemu zabojniku.

 
 

 
 
 

PAPIR 
IN 

KARTON
STEKLO EMBALAŽA

BIOLOŠKI 
ODPADKI

OSTALO

Ugotovite, kako odstranjujete odpadke na vaši šoli. Je mogoče kaj izboljšati?

Primerjajte odgovore. Kateri od vaših odgovorov so pravilni?

4.
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Eden od velikih problemov človeštva je hitra rast 
števila prebivalcev, zlasti v Aziji (z izjemo Kitajske) 
in v Afriki. V revnem Bangladešu, na primer, živi 
približno 160 milijonov prebivalcev. Prebivalstvo še 
narašča in ga je težko prehraniti.

Kako zmanjšati rast prebivalcev? Navedli smo nekaj 
možnih ukrepov, ki bi jih lahko uvedle vlade. Ali bi bili 
humani, demokratični in učinkoviti?  Obkrožite 
eno številko na vsaki lestvici. Pri ‚humanosti‘ pomeni 
številka 1 ‚humano‘, številka 2 ‚ne preveč humano‘, številka 3 pa ‚nehumano‘. Na podoben 
način uporabite drugi dve lestvici. (Predno se lotite naloge, v besednjaku preberite, kaj pomeni 
beseda ‚humano‘.)

1. Vlada odloči, da bodo smeli imeti mladi pari največ enega otroka. Če bodo imeli več kot 
enega, bodo plačali visoko denarno kazen ali pa bo moral moški partner v zapor.

humano  1   2   3  nehumano

demokratično  1   2   3   nedemokratično

učinkovito   1   2   3   neučinkovito

2. Vlada odloči, da bodo parom, ki bodo imeli več kot enega otroka, vse druge otroke prisilno 
odvzeli in jih dali parom, ki ne morejo imeti otrok.

humano  1   2   3  nehumano

demokratično  1   2   3   nedemokratično

učinkovito   1   2   3   neučinkovito

3. Ljudi, ki že imajo enega otroka, prisilijo k operaciji, zaradi katere ne morejo več imeti otrok.

humano  1   2   3  nehumano

demokratično  1   2   3   nedemokratično

učinkovito   1   2   3   neučinkovito

4. Vlada prosi zdravnike in učitelje, naj ljudi prepričajo, da bodo z enim samim otrokom živeli 
bolje. Ljudem zastonj delijo sredstva proti zanositvi.

humano  1   2   3  nehumano

demokratično  1   2   3   nedemokratično

učinkovito   1   2   3   neučinkovito

5. Večina prebivalcev je zelo vernih. Verski voditelji ljudem zagrozijo, da bodo njihove duše 
pogubljene, če bodo imeli več kot enega otroka.

humano  1   2   3  nehumano

demokratično  1   2   3   nedemokratično

učinkovito   1   2   3   neučinkovito

5.
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Ukrep vlade – odločitev vlade, 
po kateri se morajo vsi ravnati.

Humano – človekoljubno; 
tisto, kar je narejeno tako, da se 
spoštujejo želje in potrebe ljudi.



6. Vlada ve, da imajo ljudje največ otrok takrat, ko so revni. Zato bo poskusila v petih letih 
odpraviti najhujšo revščino.

humano  1   2   3  nehumano

demokratično  1   2   3   nedemokratično

učinkovito   1   2   3   neučinkovito

Pogovorite se o tistih ukrepih, glede katerih se vaša mnenja razlikujejo. Ugotovite, ali se je kateri 
ukrep večini zdel human, demokratičen in učinkovit hkrati?

Leta 1972 so z Zemlje izstrelili vesoljsko 
ladjo Pionir 10. Zdaj je že milijone 
kilometrov daleč od Zemlje. Morda jo bodo 
kdaj prestregla razumna bitja. Na ladjo je 
pritrjena ploščica s tole risbo, ki naj bi jim 
dala poglavitne informacije o Zemlji in 
Zemljanih.

Pojasni nekatere podrobnosti na risbi.

Kaj pomeni dvignjena roka moškega? 

Na risbi označi planet Zemljo, od koder je 
bila vesoljska ladja izstreljena. Označi vesoljsko ladjo, ki zapušča naš sončni sistem. 

Menite, da bi vesoljska bitja razumela informacije, ki jih daje risba?

  da   ne

Zakaj tako misliš? 

Katerih pet informacij o Zemlji in Zemljanih bi ti dal/-a vesoljskim bitjem? Napiši jih.

a. 

b. 

c. 

č. 

d. 

Pogovorite se o naslednjem: Je modro, da v vesolje pošiljamo sporočilo, kje je planet Zemlja? V 
pogovoru se skušajte dogovoriti, katerih pet informacij zares največ pove o nas in našem planetu.

6.
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