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Vaje za utrjevanje učne snovi.

BESEDNJAK

V tem samostojnem delovnem zvezku smo izraze, zapisane v moški 
slovnični obliki, uporabili kot nevtralne za ženski in moški spol.

Tukaj pojasnjujemo pojme, ki so v besedilu natisnjeni krepko in 
v rdeči barvi.

Učno besedilo tega samostojnega delovnega zvezka smo priredili 
po svojem potrjenem učbeniku za ta predmet. Nekatere naloge 
v njem, smo prepisali iz svojega delovnega zvezka, nekatere smo 
nadgradili, nekaj pa je novih.

Delo v skupinah.



Slovenija je demokratična država – v njej ima oblast ljudstvo. Kaj pa to pomeni? 
Da imamo posamezniki in državljani tudi državljanske in politične pravice. 
Vsak prebivalec Slovenije lahko izraža svoje politično prepričanje in sodeluje v 
upravljanju lokalne skupnosti ali države. Demokracija se nenehno razvija, zato 
imamo tudi ljudje vedno več pravic in dolžnosti. Pravice pa so omejene z enakimi 
pravicami drugih ljudi. Pa vendar, ali lahko vse ljudstvo sprejema odločitve? Nekaj 
si o tem izvedel že v 7. razredu. Z demokracijo se začnemo seznanjati v manjših ali 
večjih skupnostih. Razmeroma majhne skupnosti so lokalne skupnosti. Ozemlje 
Republike Slovenije je razdeljeno na manjše lokalne skupnosti, ki jih imenujemo 
občine. Občani v občini samostojno in demokratično urejajo svoje življenje.

Demokratično tudi izvolijo predstavnike občine – občinski svet in župana. Občine so 
politične skupnosti. V njih tekmujejo za oblast politične stranke. To so organizirane 
skupine ljudi s podobnimi političnimi prepričanji in načrti. Stranke tekmujejo 
za oblast tudi v državi. Njihovi kandidati kandidirajo na volitvah v državni zbor. 
Glavna naloga državnega zbora je, da sprejema zakone, voli in nadzoruje delo 
vlade. Državni zbor je zakonodajna veja oblasti, vlada pa je izvršilna veja oblasti. 
Tretjo vejo oblasti – sodno oblast – imajo sodišča.

Državljani lahko o najpomembnejših zadevah sami odločajo na referendumih. 
Pomembno je, da so državljani aktivni – da spremljajo, kaj se dogaja v državi, in 
javno izražajo svoja mnenja.

Demokracija 
od blizu

1.

5



6 Demokracija od blizu

Demokracija v oddelčni skupnosti

Demokracija v občini

Učenci oddelka odločajo, kdo bo predsednik oddelčne skupnosti. 
Izbirajo med tremi kandidati. Odločali bodo demokratično:

• če bo najprej lahko vsak izrazil svoje mnenje, kdo naj bo 
predsednik;

• če bo vsak učenec imel pravico glasovati;

• če bo izvoljen tisti, za katerega bo glasovalo največ učencev.

Oddelčna skupnost je majhna skupnost. Vsi lahko izrazijo 
svoje mnenje in na sestankih glasujejo. Tako skupno odločanje 
imenujemo neposredna demokracija. 

Celotno slovensko ozemlje smo razdelili na manjša območja z 
enim ali več kraji. Ta območja Slovenije imenujemo občine. 

Vsak dan je treba v občini demokratično sprejeti več odločitev, na 
primer:

• Kako se bo imenovala nova ulica?

• Kje bodo zgradili novo kolesarsko pot?

• Kdaj bodo popravili streho šole?

O vsem tem bi zelo težko odločala državna oblast. 

Občine so organizirane skupnosti občanov. Imenujemo jih tudi 
temeljne lokalne skupnosti. Občani v občini sami upravljajo vse 
pomembne zadeve zase. Občina je zato oblika lokalne samouprave.

Neposredne volitve

Vsi polnoletni občani, ki so slovenski državljani1, imajo volilno 
pravico. Volijo člane občinskega sveta in župana neposredno. To 
pomeni, da vsi, ki volijo, odločajo o tem, kdo bo izvoljen. To je 
oblika neposredne demokracije.

Občinski svet je najvišji organ oblasti v občini. Njegove člane 
imenujemo občinski svetniki. Izvoljeni so za štiri leta. Sprejemajo 
odločitve za vse občane. Takemu odločanju preko izvoljenih 
predstavnikov rečemo posredna demokracija.

Župan predstavlja občino in občinski svet. Izvoljen je za štiri leta. 
Ko občinski svet sprejme nek sklep, mora župan poskrbeti za 
uresničitev tistega sklepa. 

Občine so lahko razdeljene še na manjša območja. Imenujemo jih 
vaške ali krajevne ali četrtne skupnosti.

Ko v oddelčni skupnosti o nečem 
odločate, se morate vprašati: Smo do 
odločitve prišli demokratično?

volivci

županja

občinski svet

1Državljani Evropske unije, ki so dopolnili 18 let, lahko volijo člane občinskega 
sveta in župane, v občini kjer imajo stalno prebivališče. (5. in 103. člen ZLV.)
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Tudi vaške, krajevne ali četrtne skupnosti izvolijo skupino ljudi, 
ki vodijo skupnost. Te skupine so sveti: vaški svet, svet krajevne 
skupnosti ali svet četrtne skupnosti. Svet vodi njegov predsednik.

Poenostavljen prikaz ozemeljske razdelitve države na manjša območja

DRŽAVA
OBČINA

vaške ali krajevne  
ali četrtne skupnosti

OBČINA

vaške ali krajevne  
ali četrtne skupnosti

OBČINA

vaške ali krajevne  
ali četrtne skupnosti

Ko se v občini pojavi pomembno 
vprašanje za vse občane, lahko 
občinski svet razglasi posebno 
glasovanje. To glasovanje imenujemo 
referendum. O vprašanju lahko 
glasujejo vsi polnoletni občani 
neposredno. To pomeni, da o 
vprašanju ne odločajo predstavniki 
občanov, ampak občani sami. Zato 
je referendum oblika neposredne 
demokracije.

REFERENDUM

Kaj je to volilna pravica?

Oglejmo si primer volitev predsednika oddelčne skupnosti. 
Vsak član oddelčne skupnosti lahko voli predsednika te 
skupnosti. To pomeni, da ima aktivno volilno pravico. Lahko 
pa tudi kandidira za predsednika oddelčne skupnosti. To pa 
pomeni, da ima pasivno volilno pravico.

Vsak polnoletni državljan v Republiki Sloveniji ima volilno 
pravico. To pomeni, da lahko voli (aktivna volilna pravica) in 
da je lahko izvoljen (pasivna volilna pravica). Na primer za: 
člana občinskega sveta, župana, predsednika republike, člana 
Državnega zbora Republike Slovenije.

1. Na črtice napiši odgovore, ki jih boš izpeljal/-a iz krepko tiskanih besed v spodnjem besedilu.

Slovensko ozemlje je razdeljeno na več manjših območij. Prebivalci vsakega območja sami urejajo 
skupne ali OBČE zadeve. Večino odločitev, ki veljajo za vse prebivalce območja, sprejmejo člani 
OBČINSKEGA SVETA. 

a. Vsako od teh manjših območij slovenskega ozemlja imenujemo                                         .

b. Njeni prebivalci so

c.  Člane občinskega sveta imenujemo                                                                                                 

1.1. Obkroži odgovor. Skupnosti vseh prebivalcev v občini rečemo tudi

a. lokalna skupnost.

b. globalna skupnost.

 . 

 . 

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 črti napiši imeni občine in sedanjega/-e župana/-je občine, v kateri prebivaš.

a. Ime občine 

b. Župan/-ja

1.2.

2.

3.

V oddelčni skupnosti ugotovite, na katere občine meji 
občina, v kateri je vaša šola.

Spodaj smo napisali deset trditev o tem, kaj naj bi urejala vaša občina samostojno. 
Pravilnih odgovorov je šest. Obkroži jih.

• Z lastno vojsko skrbi za obrambo občine.

• Skrbi za otroške vrtce.

• Usmerja letalski promet nad ozemljem občine.

• Ureja odvoz in odlagališča odpadkov.

• Skrbi za oskrbo z vodo.

• Vzdržuje občinske stavbe.

• Gradi avtoceste.

• Skrbi za razvoj železniških prog v občini.

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

• Vzdržuje občinske parke.

NAČRT DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

Predsednik Sveta krajevne skupnosti Dobrnič

Skupaj ugotovite, katere od 
teh trditev so pravilne.
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3.1.

V oddelčni skupnosti se pogovorite, ali so člani sveta skupnosti izvoljeni 
posredno ali neposredno. 

Tudi vaško, krajevno ali četrtno skupnost vodi skupina ljudi, ki se imenuje svet. Vsako leto svet 
pripravi načrt dela. V njem piše, kaj vse bo v naselju uredil. Na levi strani preberi načrt dela Sveta 
krajevne skupnosti Dobrnič. Na črto napiši tri stvari, za katere svet načrtuje, da jih bo storil.

Kako imenujemo osebo, ki vodi svet krajevne skupnosti? 

Občinski svet se dogovarja in odloča
Kako deluje občinski svet? Oglejmo si primer. V neki občini sta dve 
šoli v slabem stanju. Župan in občinski svet razpravljata o težki 
izbiri – katero šolo je treba najprej popraviti. Najprej bodo popravili 
tisto šolo, za katero bo glasovala večina občinskih svetnikov.

Župan vodi sejo občinskega sveta. Na seji 17 občinskih svetnikov 
razpravlja, ali bodo popravili šolo A ali šolo B. Po razpravi svetniki 
glasujejo. Župan nima pravice glasovati.

Denimo, da deset svetnikov glasuje za obnovo šole A. Sklep je 
sprejet z večino glasov (10 od 17). Zdaj bo moral župan izvršiti 
ta sklep – on je izvršilna oblast v občini. To pomeni, da bo moral 
organizirati popravilo šole A. Občinski svet bo nadzoroval 
županovo delo. To pomeni, da bodo svetniki preverjali, ali bo župan 
res ravnal tako, kot so sklenili. 

BESEDNJAK

Večina – več kot polovica.
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4.

5.

Občinski svetniki so z večino glasov odločili, da bodo lahko zidali nove stavbe tam, kjer je na 
fotografiji rdeč križec. Župan je nekemu gradbenemu podjetju izdal dovoljenje za zidavo stavb tam, 
kjer je na fotografiji rumen križec. Ali je ravnal prav? Obkroži odgovor in ga pojasni.                                                                                       

Občinski svetniki morajo včasih sprejeti težke odločitve. Presodi, kako bi ti odločil/-a v opisanih 
primerih.                                                                              

V neki občini imajo določeno količino denarja. Odločiti se morajo med izgradnjo zdravstvene postaje 
v novem stanovanjskem naselju ali izgradnjo šolske športne dvorane, v kateri bi občani obiskovali 
tudi kulturne dogodke. Če ne zgradijo zdravstvene postaje, se bodo morali občani voziti v sosednjo 
občino k zdravniku. Če ne zgradijo športne dvorane, bodo pozimi morali učenci telovaditi na prostem, 
kulturne dogodke pa bodo morali občani obiskovati v sosednjih občinah. Kako naj se odločijo 
občinski svetniki? Spodaj napiši dva razloga ZA gradnjo in dva razloga PROTI gradnji zdravstvene 
postaje. 

DA NE

Zakaj tako misliš?

Pogovorite se o svojih odgovorih.

Razlogi ZA gradnjo zdravstvene postaje:

a.

b.

Razlogi PROTI gradnji zdravstvene postaje:

a.

b.

V oddelčni skupnosti ugotovite, katere razloge 
ste največkrat napisali ZA in katere PROTI. 
Pogovorite se o njih.
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Oblast in politične stranke
Ustava daje ljudem v državi številne pravice. Ena izmed pravic je, 
da skupina državljanov, ki podobno razmišlja o urejanju skupnih 
zadev, ustanovi politično organizacijo ali se pridruži obstoječi. 
Imenujemo jo politična stranka, ki ima politične cilje. Ljudje imajo 
različne zamisli o tem, kako bi bolje uredili življenje v skupnosti. 
Zato imamo tudi več političnih strank. Vsaka politična stranka 
napiše program (načrt) dela, s katerim želi pridobiti čim več volivcev, 
da bi prišla na oblast. Borba za oblast je legalna. To pomeni, da 
se stranke borijo za oblast po pravilih, ki so zapisana v zakonih 
in predpisih. Volivci imajo različna mnenja o teh programih. Eni 
so prepričani, da je boljši program stranke A, drugi, da je boljši 
program stranke B, itd. Na volitvah volivci glasujejo za stranko, ki 
ima po njihovem mnenju najboljši program.

Ponavadi nobena stranka na volitvah ne dobi večine glasov 
volivcev. Zato se politične stranke s podobnim programom med 
seboj povežejo in prevzamejo oblast. To povezavo imenujemo 
koalicija. Koalicija izdela načrt skupnega dela. Skupaj predlaga in 
glasuje za sklepe o zadevah, ki so pomembne za vse prebivalce. Če 
z vladanjem volivci niso zadovoljni, bodo na naslednjih volitvah 
najbrž glasovali za druge stranke.

Prebivalci Slovenije, ki imajo 
skupne interese, se lahko združujejo 
tudi v skupine in društva. Na primer 
Športno društvo Tabor in Društvo 
delovnih invalidov Lendava. Društva 
se lahko naprej združujejo v zveze. 
Na primer Športna zveza Slovenije 
in Zveza delovnih invalidov 
Slovenije. Društva in zveze niso 
politične stranke. To pa tudi zato, 
ker se ne zavzemajo za prevzem 
oblasti v občini ali državi.

Skupine, v katere se ljudje prostovoljno združujejo in kjer 
se zavzemajo za zadeve, ki so pomembne za vse prebivalce, 
imenujemo civilna družba. To so na primer prostovoljna in 
lokalna društva, nevladne organizacije, sindikati. Civilna družba je 
pomembna za delovanje demokracije. Državno oblast opozarja na 
njene pomanjkljivosti in ji daje predloge za izboljšave. Na primer 
različne prostovoljne kulturne organizacije opozarjajo državno 
oblast na slabo stanje kulture v državi.

Ne. Samo 200 ljudi 
mora podpisati 
obrazec za 
ustanovitev stranke. In napisati moramo, kaj 

vse bomo naredili. Pa 
vpisati se moramo v 
register strank pri državi.

Stranka lahko 
sodeluje tudi na 
državnih volitvah.

Kaj pa, če se pridružimo 
že kateri obstoječi 
politični stranki?

Je težko ustanoviti 
politično stranko?

Slab župan – 
povsod so smeti.

Na volitvah izberimo 
drugega župana. 
Ustanovimo svojo 
politično stranko.

Seveda. Saj 
imamo podobne 
politične ideje.

Ti boš naša 
kandidatka za 
županjo, saj si iz te 
občine.

Prevzeli bomo 
oblast v občini.

BESEDNJAK
Ustava – je najvišji splošni 
pravni akt. Poenostavljeno to 
pomeni, da se morajo vsi drugi 
zakoni in predpisi v državi 
ravnati po tem najvišjem aktu.

Strinjam se s 
kandidaturo za 
županjo.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.5.

6.4.

Na prejšnji strani preberi besedili »Oblast in politične stranke« in strip. Nato v spodnjo preglednico 
napiši odgovore.                                                                   

Napiši, kdo je kandidat na volitvah. To je oseba, ki

Ali nekdo, ki kandira za člana občinskega sveta, lahko tudi voli na teh (občinskih) volitvah? 

Na črto napiši, katere politične stranke imajo trenutno svoje predstavnike v državnem zboru.  

Napiši ime organizacije, v katero se lahko prebivalci vaše občine včlanijo in ni politična stranka. 

V spodnji preglednici s črto poveži nosilca oblasti v občini na levi strani z načinom volitev na desni 
strani. Bodi pozoren. Za oba nosilca oblasti je pravilna ena rešitev.

Kaj potrebujemo, da ustanovimo politično stranko, in kaj je njen cilj?

To je 
najmanj 
(število)

Imajo podobne Napišejo Se vpišejo v Cilj

državljanov.

Nosilci oblasti Način volitev

župan neposredne

občinski svet posredne

V oddelčni skupnosti se pogovorite o rešitvah.

DA NE

Zakaj tako misliš?
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Oblast v Republiki Sloveniji
Slovenija je demokratična država. To pomeni, da ima v njej 
oblast ljudstvo. Oblast volijo vsi državljani Republike Slovenije, 
ki so na dan volitev stari 18 let ali več (volivci). Neposredno 
volivci izvolijo predsednika republike in člane Državnega zbora 
Republike Slovenije (poslance). Rečemo, da jih volimo na splošnih, 
neposrednih in tajnih volitvah. Zakaj splošnih? Zato ker lahko volijo 
vsi, ki imajo v državi volilno pravico. Poleg tega imajo polnoletni 
državljani pravico, da kandidirajo na volitvah. 

Predsednika vlade RS in sodnike izvolijo že izvoljeni poslanci 
Državnega zbora RS. Zato rečemo, da so izvoljeni na posrednih 
volitvah. Predsednik vlade predlaga kandidate za ministre. Potem 
pa poslanci v državnem zboru glasujejo o kandidatih za ministre. 
Oglej si sliko spodaj.

Predsednik republike, predsednik vlade in ministri izrečejo po 
izvolitvi oziroma po imenovanju pred državnim zborom prisego, 
določeno z ustavo.

prebivalci Republike Slovenije

državni svet

PARLAMENT

sodniki vlada:
• predsednik 

vlade
• ministri

predsednik/-ica 
republike

Legenda:

Volivci

Drugi prebivalci 
(otroci, tujci itd.)

Neposredne volitve

Posredne volitve Posredne volitve

Poenostavljen prikaz volitev oblasti v Republiki Sloveniji.

državni zbor

Večina ustanov državne oblasti 
je v Ljubljani. Na primer Urad 
predsednika RS, Državni zbor 
RS in Državni svet RS, Vlada RS, 
Ustavno sodišče RS, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport 
RS, Ministrstvo za finance RS, 
Ministrstvo za notranje zadeve RS.



7. Na črtice napiši ustrezno besedo, ki jo boš izpeljal iz krepko tiskane besede v spodnjem besedilu.

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

       , ki potem v imenu državljanov določajo pravila za 

skupno življenje.
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Za naš državni zbor uporabljamo tudi besedo parlament. Vendar je 
parlament skupni izraz za oba skupaj, državni zbor in državni svet. BESEDNJAK

Državni svet  – vodi ga 
predsednik, sestavlja ga 
štirideset članov drugega 
dela slovenskega parlamenta. 
Izvoljeni so po posebnem 
postopku. Državni svet 
(a) ugotavlja, ali bo zakon 
mogoče izvesti v praksi; 
(b) državnemu zboru lahko 
predlaga, naj sprejme nek 
zakon; (c) če ugotovi, da 
sprejeti zakon ni ustrezen, 
lahko zahteva, naj o njem 
državni zbor ponovno odloča. 
Temu rečemo pravica do veta.

7.1. Napiši, kaj pomeni izraz »splošne volitve«. 

7.2. Predsednika vlade izvolijo že izvoljeni poslanci državnega zbora. Za take volitve uporabljamo tudi 
izraz (obkroži ga):

a. neposredna demokracija. b. posredna demokracija.

7.3. Ali je takšna demokracija (glej odgovor 7.2.) po tvojem mnenju dobra? Obkroži odgovor.                                                                                    

DA NE

Zakaj tako misliš?

Demokratična oblast je oblika vladavine, v kateri sodelujejo 
vsi člani družbe. Skupaj sprejemamo odločitve, obveljajo 
pa tiste, s katerimi se strinja večina. Pri tem pa morajo 
upoštevati tudi pravice manjšine. Za demokracijo sta bistveni 
tudi osebna svoboda in enakost pred zakonom.

Totalitarna oblast je nedemokratična oblika oblasti, v kateri 
državna oblast ali vladar (diktator) ureja in nadzoruje vso 
družbo, tako javno dogajanje kot tudi osebno življenje 
državljanov. Ne prizna niti temeljnih človekovih pravic. 
Posamezniki, ki se upirajo totalitarni oblasti, so kaznovani na 
primer s prisilnim delom ali celo smrtjo. Primeri totalitarnih 
oblasti v Evropi v preteklem stoletju so fašizem, nacizem in 
komunizem. 
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7.4.

8.

Napiši, katere državne simbole ima Republika Slovenija?                                                                               

Napiši eno značilnost:

totalitarne oblasti:

demokratične oblasti: 

V oddelčni skupnosti preverite svoje odgovore na vprašanje 7.3.

Pogovorite se o svojih odgovorih.

Predsednik ali predsednica 
Republike Slovenije
Predsednika ali predsednico republike na neposrednih volitvah 
za pet let izvolijo polnoletni državljani Republike Slovenije. 
Za predsednika lahko kandidirajo vsi polnoletni državljani RS. 
Predlagajo jih lahko politične stranke, poslanci državnega zbora 
ali 5000 volivcev. Ista oseba je lahko za predsednika republike 
izvoljena dvakrat zaporedoma za pet let.

Za predsednika Republike Slovenije 
je izvoljen kandidat z več kot 
polovico glasov tistih, ki so volili. 
Če je kandidatov več in nihče izmed 
njih ne dobi več kot polovice glasov, 
volivci še enkrat izbirajo. Rečemo, 
da bo drugi krog volitev. V drugem 
krogu volivci izbirajo samo med 
kandidatoma, ki sta na prvem 
glasovanju dobila največ glasov. Za 
predsednika Republike Slovenije 
je izvoljen tisti kandidat, ki dobi v 
drugem krogu največ glasov. (Tudi pri 
volitvah županov je lahko drugi krog, 
če noben kandidat ne dobi v prvem 
krogu več kot polovice glasov.)

Na fotografiji je predsedniška palača 
v Ljubljani.

Naloge predsednika Republike Slovenije so zapisane v ustavi. Na 
primer:

• Razpiše volitve za nove člane državnega zbora.

• Je vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil, naše vojske.

• Predstavlja Slovenijo v svetu. Ko se uradno srečuje s 
predstavniki drugih držav, govori v imenu slovenskih 
državljanov.

• Sprejema posameznike ali skupine, ki so storile nekaj 
pomembnega za Slovenijo. Nekaterim izmed njih podeli 
odlikovanje.

• Odloča o pomilostitvah obsojenih.
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9. Obkroži pravilne odgovore.

9.1. Kdo izvoli predsednika Republike Slovenije?

a. Sodniki. b. Polnoletni državljani na splošnih volitvah. c. Politične stranke.

9.2.

9.3.

Napiši, kaj pomeni, da predsednik predstavlja Republiko Slovenijo.

a. Napiše zakone, ki veljajo za vse državljane.

b. Izbira vlado in poslance v državnem zboru.

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

Napiši, kaj pomeni izraz »obrambne sile«.

V oddelčni skupnosti preverite, kateri odgovori so pravilni.

Tri veje oblasti
V Republiki Sloveniji imamo politično ureditev, ki jo imenujemo 
parlamentarna ali predstavniška demokracija. V taki demokraciji 
je oblast razdeljena na tri veje − zakonodajno, izvršilno in sodno. 
Oglej si spodnje fotografije.

ZAKONODAJNA VEJA OBLASTI

Stavba Državnega zbora RS

Poslanci, vodi jih predsednik  
Državnega zbora RS.

IZVRŠILNA VEJA OBLASTI

Stavba Vlade RS

Ministri, vodi jih predsednik Vlade  
Republike Slovenije.

SODNA VEJA OBLASTI

Stavba Vrhovnega sodišča v Ljubljani 

Sodniki, vodi jih predsednik  
Vrhovnega sodišča RS.
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10. Napisali smo, da imamo v Republiki Sloveniji politično ureditev, 
ki jo imenujemo »parlamentarna demokracija«. Napiši, zakaj je 
pomembna taka oblika demokracije. 

10.1.

10.2.

Odgovori na vprašanja.

a. Kako imenujemo osebo, ki vodi izvršilno vejo oblasti?

b. Katera veja oblasti sprejema zakone?

c. Katera veja oblasti izvršuje zakone?

č. Katero vejo oblasti še poznaš?

d. Kako se imenuje drugi del slovenskega parlamenta, ki spremlja delo Državnega zbora RS in ga 
opozarja na napake?

V spodnji preglednici s črto poveži vejo oblasti s trditvami na desni strani. Trditve so poenostavljeni 
primeri.

Veje oblasti Trditve

zakonodajna Izvršuje predpise o varnosti v šoli. 

sodna Sprejema zakone o varnosti v šoli.

izvršilna
Rešuje hujše spore med šolo in starši ob 
poškodbi učenca v času pouka.

V oddelčni skupnosti preverite pravilnost odgovorov.

Če bi o vseh stvareh v naši državi odločala samo ena politična 
ustanova, bi imela veliko moč in oblast. Zato imamo različne 
veje oblasti. Vsaka veja oblasti ima svoje naloge, ki jih opravlja 
samostojno. Veje oblasti pa med seboj sodelujejo in se nadzirajo. 
Na primer državni zbor sprejema zakone, po katerih morajo soditi 
sodniki. Sodnik pa ne sme razsoditi v posameznem primeru tako, 
kot mu naroči poslanec.
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Kako izvolimo poslance Državnega 
zbora Republike Slovenije?
Vsaka štiri leta so v Sloveniji volitve 90 poslancev državnega zbora. 
88 poslancev izvolijo vsi volivci na splošnih, neposrednih in tajnih 
volitvah. Po enega poslanca izvolijo pripadniki italijanske narodne 
skupnosti na Obali in pripadniki madžarske narodne skupnosti v 
Pomurju. Kandidate praviloma predlagajo politične stranke. 

Volivec na volišču pokaže članu volilnega 
odbora osebni dokument in se podpiše 
na seznam volivcev – volilni imenik. Član 
volilnega odbora mu izroči glasovnico. 
Volivec glasovnico izpolni za zastorom. Na 
glasovnici označi ime tistega kandidata, 
za katerega glasuje. S tem glasuje tudi za 
politično stranko. Glasovalni listič prepogne. 
Tako nihče ne more videti, kaj je označil. 
Glasovanje na volitvah je tajno. Volivec nato 
glasovnico vrže v volilno skrinjico. Vsak 
lahko glasuje le enkrat. Zato tudi rečemo, da 
ima vsak volivec en glas.

glasovnica volilni odbor

tajno izpolnjevanje 
glasovnice

volilna skrinjica

Po glasovanju volilni odbor na vsakem volišču prešteje pravilno 
izpolnjene glasovnice. Ugotovi, koliko glasov je dobil posamezni 
kandidat in z njim politična stranka. To sporoči Državni volilni 
komisiji. Ta komisija zbere rezultate z vseh volišč in sporoči, kateri 
kandidati so bili izvoljeni v državni zbor. Hkrati komisija ugotovi, 
koliko poslancev v državnem zboru bo imela posamezna politična 
stranka.

Kako se volivci odločijo?
Volivci morajo imeti čim več informacij o kandidatih in programih 
političnih strank, ki kandidirajo na volitvah. Večino informacij jim 
posredujejo mediji: televizija, radio, časopisi, svetovni splet itd. 

Stranke pred volitvami prirejajo zborovanja, na katerih prepričujejo 
volivce, da bi volili zanje. Stike z volivci iščejo tudi prek družbenih 
omrežij, na primer Facebook. Novinarji poročajo o tem, za kaj se 
posamezni kandidati ali stranke zavzemajo in kaj obljubljajo. 
Volivci ocenijo, katerim političnim strankam in kandidatom lahko 
zaupajo. Ker imajo tudi sami določena prepričanja, pogosto volijo 
tisto stranko, ki izraža podobna prepričanja, kot so njihova. Pred 
naslednjimi volitvami bodo novinarji preverjali in poročali, ali so 

Politiki na predvolilnih srečanjih 
govorijo in obljubljajo tisto, kar od 
njih pričakujejo volivci. Pred volitvami 
napovedo, kaj vse bodo storili, če bodo 
izvoljeni. Tem napovedim pravimo 
predvolilne obljube. 

Poskrbeli bomo, da 
bo v Sloveniji manj 
brezposelnih.
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BESEDNJAK

Volilni odbor – vodi glasovanje in ugotavlja izid glasovanja na 
posameznem volišču.

Volišče – prostor, v katerem potekajo volitve.

Glasovnica – list papirja, na katerem so zapisana imena kandidatov 
in tistih, ki so jih predlagali. 

Državna volilna komisija – imenuje jo državni zbor in vodi volitve 
v državi. Njeni nalogi sta na primer določitev glasovnic in objava 
izida volitev.

Svetovni splet (www) – ena od storitev, ki nam jo ponuja internet.

11. Poslanci v državnem zboru so bili izvoljeni na splošnih, neposrednih in tajnih 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.

V oddelčni skupnosti ugotovite, zakaj je pravilen samo en odgovor.

politiki svoje obljube izpolnili. Volivci za posameznike in stranke, 
ki niso izpolnili obljub, verjetno ne bodo več glasovali. 

12. Volivci lahko na volitvah lažje izberejo med kandidati, če dobijo o njih ustrezne informacije. Zato se 
kandidati volivcem predstavijo.

Kateri od dveh kandidatov na zgornji risbi se je bolje predstavil volivcem? Obkroži odgovor.

Mirko Zlatoust  Oto Žarnik

Zakaj tako misliš? 

Ime mi je Oto Žarnik. Dober 
poslanec bom. Doslej sem bil 
direktor najuspešnejšega podjetja 
v občini. Sem diplomirani pravnik. 
Govorim tudi nemško in angleško.

Ime mi je Mirko Zlatoust. Dober 
poslanec bom. Nekoč sem zmagal 
v teku na 100 metrov. Zmagal 
sem tudi na pevskem tekmovanju. 
Imam tri avte in hišo ob morju.
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12.1.

12.2.

Volivci lažje izbirajo, če kandidati jasno povedo, kaj bodo storili, če bodo izvoljeni. Kateri od dveh 
kandidatov na zgornji risbi je bolje pojasnil, kako bo ravnal, če bo izvoljen? Obkroži odgovor.

Mirko Zlatoust  Oto Žarnik

Zakaj tako misliš? 

Oglej si risbo na desni. Katero vprašanje je imel volivec pravico postaviti politiku? Obkroži odgovor. 

vprašanje A vprašanje B vprašanji A in B

nobeno od obeh vprašanj

Zakaj tako misliš? 

Če bom izvoljen, bom poskrbel, da:
• bo obvezna srednja šola,
• bo v dveh letih zgrajena nova cesta 

do Kočevja,
• bomo odprli 1000 novih delovnih 

mest.

Če bom izvoljen, bom poskrbel, da:
• bo naša država zacvetela,
• bomo ponosni nanjo,
• boste zadovoljni z mojim delom.

Je res, da ste se 
nekoč v mladosti 
močno napili?

Je res, da lani 
niste plačali davka 
slovenski državi …?

A
B

12.3.

13.1.

13.

Pravimo, da ima vsak, ki glasuje, en »glas«. Napiši, kaj to pomeni.

Volitve, na katerih izvolijo poslance v državni zbor, potekajo tako, da volivec na volišču pokaže 
volilnemu odboru vabilo in osebni dokument. Pokazati ju mora zato, da:

a. dokaže, da ima pravico voliti na tem volišču.

b. lahko člani volilnega odbora ugotovijo, za katerega kandidata je volil.

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

Preberi besedilo, obkroži odgovor in odgovori na vprašanje.

V oddelčni skupnosti poenotite odgovor na vprašanji 12.2. in 12.3.
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13.2.

13.3.

Volivec dobi glasovnico. Na njej so imena kandidatov in imena političnih strank, med katerimi bo 
izbiral. (Imena strank smo si izmislili – vsako smo poimenovali po eni barvi.)

Volivec se umakne v napol zaprt prostor. Tam na glasovnici obkroži kandidata in s tem tudi stranko, za 
katera meni, da bosta najbolje predstavljala državljane. Ali lahko kdo nadzoruje, katerega kandidata 
in stranko je izbral? 

REPUBLIKA SLOVENIJA
10. JUNIJ 2018
Volilni okraj številka 11. Črni vrh nad Idrijo

 

1. SRU JANEZ NOVAK STRANKA RUMENIH

2. SMO STANE HORVAT STRANKA MODRIH

3. S O R MARIJA KOVAČIČ STRANKA ORANŽNIH

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

a. Volivec je na zgornji glasovnici glasoval tako, da je obkrožil dva kandidata. Ali je pravilno 
glasoval?

b. Ali bo volilna komisija glasovnico z dvema obkroženima kandidatoma upoštevala pri štetju 
veljavnih glasov?

DA NE

DA NE

Zakaj tako misliš?

DA NE

Zakaj tako misliš?

Nato volivec vstavi svojo glasovnico v glasovalno skrinjico.
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13.4.

14.

14.1.

13.5.

Vse, kar se dogaja na volišču, vodi volilni odbor. Napiši, zakaj je to potrebno.

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

a. Za kandidata katere stranke je na volišču št. 14 glasovalo največ volivcev?

b. Kaj pomeni puščica, ki poteka od te kandidatke k praznemu stolu v državnem zboru?

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

Glasovalna skrinjica, v katero volivci vstavijo svoje glasovnice, je zapečatena. Po koncu volitev jo 
odprejo člani volilnega odbora. Nato preštejejo glasovnice, da ugotovijo, koliko glasov so dobili 
kandidati. Zakaj je glasovalna skrinjica narejena tako? 

V oddelčni skupnosti se pogovorite, zakaj je za vsake volitve imenovan nov volilni odbor.

Narisali smo tri volišča, na katerih polnoletni državljani Slovenije volijo poslance v državnem zboru. 
(Volišč je v resnici veliko več, nekaj manj kot 3400.) Odgovori, nariši ali obkroži odgovor.

14.2. Nariši puščico, ki poteka od zmagovalca na volišču št. 7 do enega od praznih stolov v državnem zboru. 
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14.3.

14.4.

15.

14.5.

Lahko kdo opazuje in posluša poslance v državnem zboru, ko razpravljajo in potem glasujejo o 
pravilih skupnega življenja v naši državi? Obkroži pravilni odgovor.

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

b. Prisotni so lahko le novinarji.

c. Prisoten je lahko vsak, ki to želi.

Danes so vsi poslanci državnega zbora prisotni na seji in sprejemajo nov zakon. Najmanj koliko 
jih bi moralo glasovati za predlog zakona, da bi bil ta sprejet? (Upoštevaj, da bi morala za predlog 
glasovati večina.) Napiši število. 

Kateri izraz uporabljamo za vejo oblasti, ki izvoli predsednika vlade?

a. Izvršilna oblast. b. Sodna oblast.  c. Zakonodajna oblast.

Primerjajte odgovore in ugotovite, ali so pravilni.

Na voliščih so člani volilnega odbora prešteli, koliko volivcev je glasovalo za kandidate treh strank. 
Od tega je odvisno, koliko poslancev bo imela v državnem zboru posamezna politična stranka. Spdaj 
si oglej risbo državnega zbora. Na njej so poslanci označeni z barvami svojih strank. Preštej in napiši, 
koliko poslancev je na volitvah dobila vsaka stranka. Ne upoštevaj dveh poslancev levo spodaj, ki 
sta označena sivo.

Modri

Rumeni

Oranžni

SOR
Stranka oranžnih

SRU
Stranka rumenih

SMO
Stranka modrih

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Napiši, katera stranka je zmagala na teh volitvah?   

Koliko članov državnega zbora izvolijo vsi volivci Republike Slovenije (napiši število)?    

Na risbi sta dva poslanca označena s sivo barvo. Napiši, koga predstavljata v državnem zboru.  

Napiši ime in priimek sedanjega predsednika državnega zbora.

V oddelčni skupnosti se pogovorite, ali bi predlagali kakšno spremembo pri volitvah za poslance 
državnega zbora.
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Kaj je zakon
Zakon je besedilo, ki določa, kako morajo ljudje ravnati in česa 
ne smejo storiti. V zakonu so tudi napisane kazni za tiste, ki ne 
ravnajo v skladu z zakonom. Oglejmo si preprost primer. V zakonu 
je napisano, da morajo starši svoje šestletne otroke vpisati v 
osnovno šolo. Napisano je tudi, kakšna je kazen za starše, ki to 
pravilo prekršijo. Denarna kazen je lahko 1000 evrov. 

V zvezi z zakoni moramo vedeti naslednje:

• Zakone sprejema Državni zbor Republike Slovenije.

• Noben zakon ne sme biti v nasprotju s tistim, kar je napisano v 
Ustavi RS.

• Zakoni veljajo za vse prebivalce Slovenije enako, zato je 
potrebno, da jih poznamo.

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

• Zakoni morajo biti napisani jasno. 

• Vsi zakoni morajo biti objavljeni v glasilu Uradni list RS. 
Preberete jih lahko na svetovnem spletu.

Sodniki na sodišču sodijo tudi 
politikom, če kršijo zakone.

Kako nastane nov zakon

Legenda

Nujni koraki za 
sprejem zakona

Možni koraki za 
sprejem zakona

Poenostavljen prikaz postopka sprejema zakona v Državnem zboru RS

Nov zakon lahko predlaga vlada, vsak 
poslanec, državni svet ali vsaj 5000 
volivcev. Zakon sprejmejo, če zanj 
glasuje večina prisotnih poslancev 
na seji. Državni svetniki (državni 
svet) lahko odločijo, da morajo 
poslanci sprejeti zakon ali del zakona 
spremeniti. To pravico državnega sveta 
imenujemo veto. Poslanci morajo tako 
ponovno odločati o zakonu. Ko zakon 
poslanci v državnem zboru sprejmejo, 
ga razglasi (podpiše) predsednik 
republike. Sprejeti zakon objavijo v 
Uradnem listu RS.

ZAKON ZAČNE VELJATI

PONOVNO NA 
GLASOVANJE  

V DRŽAVNI ZBOR

ali ali alipredlagatelj

DRŽAVNI SVET

PODPIŠE GA PREDSEDNIK 
REPUBLIKE – ZAKON OBJAVIJO

GLASOVANJE O ZAKONU

OBRAVNAVA ZAKONA  
V DRŽAVNEM ZBORU

PREDLOG ZAKONA

POSLANEC VLADA 5000 VOLIVCEV DRŽAVNI SVET
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16.

16.1.

16.2.

Splošna pravila ali zakoni, ki jih sprejme državni zbor, vnaprej predvidevajo, kako ravnati v 
posameznih primerih. 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? Obkroži pravilni odgovor.

a. Petru Novaku so policisti izmerili, da je v naselju vozil 20 km/h prehitro. Kolikšno kazen bo 
moral plačati? 

To je predvideno v zakonu.   O tem odloči vlada.

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

To je predvideno v zakonu.   O tem odloči vlada.

c. V Sloveniji morajo otroci obiskovati osnovno šolo. 

To je predvideno v zakonu.   O tem odloči vlada.

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

To je predvideno v zakonu.   O tem odloči vlada.

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

To je predvideno v zakonu.   O tem odloči vlada.

e. Francka Osir je bila imenovana za direktorico državnega znanstvenega inštituta.  

To je predvideno v zakonu.   O tem odloči vlada.

Napiši, katera politična ustanova sprejme nov zakon. 

Zakoni slovenske države veljajo za (obkroži en odgovor): 

a. vse njene državljane.

b. vse njene državljane razen za predsednika države.

c. vse njene državljane, pa tudi za tujce, ki so trenutno v Sloveniji.

č. vse njene državljane razen za policiste in sodnike.

V oddelčni skupnosti se poenotite, kateri odgovor je pravilen na vprašanje 16.2.
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Kako izvolijo vlado?

Koalicija in opozicija

Naloge vlade

Predsednik republike predlaga državnemu zboru kandidata za 
predsednika vlade. Ponavadi predlaga vodjo stranke, ki ima v 
državnem zboru največ poslancev. Kandidata izvolijo poslanci 
v državnem zboru. Zanj mora glasovati več kot polovica vseh 
poslancev (najmanj 46 poslancev) na tajnem glasovanju. Ko v 
državnem zboru poslanci izvolijo predsednika vlade, ta izbere 
člane vlade – ministre –, o katerih glasujejo poslanci. 

Člani državnega zbora lahko tudi razrešijo vlado ali posameznega 
ministra, če z njegovim delom niso zadovoljni. Glasujejo o tem, 
ali mora vlada prenehati svoje delo oziroma ali mora minister 
prenehati delo ministra.

Stranka, ki je na volitvah v državni zbor ali občinski svet dobila 
največ glasov, običajno povabi druge stranke, da se ji pri vladanju 
pridružijo. Stranke, ki se za sodelovanje odločijo, sestavljajo 
vladajočo koalicijo. Tem strankam rečemo tudi koalicijske stranke. 
Politične stranke, ki niso v vladajoči koaliciji, so opozicijske stranke.

Opozicijske stranke so nujne za demokracijo. Te nadzorujejo in 
včasih kritizirajo tisto, kar v državnem zboru in vladi (ali občinskem 
svetu) odločijo koalicijske (vladajoče) stranke. 

Bistvena naloga vlade je, da predlaga in izvršuje zakone. Na primer:

• take, ki omogočajo delovanje podjetij;

• za pomoč za brezposelne;

• za delo šol, bolnišnic, gledališč, muzejev, vojske in policije;

• za varovanje okolja.

Da bi vlada svoje delo lahko opravila, je razdeljena na dele, ki 
jih imenujemo ministrstva. Ta urejajo gospodarstvo, izobraževanje, 
znanost, šport, kulturo, zdravstvo, obrambo, promet itd. S čim se 
ministrstva ukvarjajo, lahko običajno razberemo iz njihovih imen. 
Vsako ministrstvo vodi po en član vlade – minister. Vlado torej 
sestavljajo predsednik vlade, ki vodi njeno delo, in ministri, ki 
vodijo ministrstva. Delo vlade in ministrstev je javno – prebivalci 
Slovenije smo obveščeni o njihovem delu. 

Opozicija (ena ali več strank) v 
državnem zboru (ali občinskem 
svetu) nasprotuje vladajoči koaliciji 
in nadzira njeno delo. Svoja stališča 
javno pove.

Ministrstvo za kulturo med drugim 
skrbi za rabo slovenskega jezika, 
varstvo kulturne dediščine, 
delovanje gledališč, omogoča 
delovanje muzejev itd.

Na fotografiji je Narodna galerija v 
Ljubljani.
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Kadar pride do večjih naravnih ali drugih nesreč (poplav, potresov, plazov, požarov, 
hudih nesreč v prometu, nesreč, ki jih povzročijo kemične ali radioaktivne snovi, 
itd.), pomagajo prebivalcem enote za zaščito in reševanje, ki jih sestavljajo:
• prostovoljne enote (gasilci, gorski reševalci …),
• poklicne enote (gasilci, reševalci nujne medicinske pomoči ...) in 
• specializirane enote Civilne zaščite.
To so dobro organizirane, izurjene in opremljene skupine državljanov. Rešujejo ljudi 
in premoženje. Ob nesrečah lahko z njimi sodelujejo tudi vojaki in policisti.

17.1.

17.2.

17.
Kdo predlaga članom državnega zbora kandidata za predsednika vlade?

a. Predlaga ga stranka ali stranke (koalicija), ki imajo skupaj več kot polovico 
poslancev v državnem zboru.

b. Predlaga ga predsednik Republike Slovenije.

c. Predlagajo ga stranke, ki sestavljajo opozicijo v državnem zboru.

Kako Slovenija dobi vlado?

a. Člani državnega sveta izvolijo predsednika vlade, ta predlaga ministre, o katerih glasujejo člani 
državnega sveta. 

b. Poslanci državnega zbora izvolijo predsednika vlade, ta predlaga ministre, o katerih tudi 
glasujejo člani državnega zbora. 

c. Volivci izvolijo predsednika vlade in ministre.

Obkroži pravilne odgovore. Pri vsakem vprašanju je pravilen en odgovor.

17.3. Nekatere politične stranke z delom vlade niso zadovoljne. Kdo jo lahko razreši?

a. Poslanci državnega zbora. b. Sodniki. c. Župani.

17.4. Vlado vodi politik, ki mu s tujko rečemo premier. Slovenski izraz za tega politika je (obkroži pravilni 
odgovor):

a. sekretar vlade. b. predsednik vlade. c. veleposlanik.

17.5. Napiši ime in priimek sedanjega predsednika/-ice vlade. 

BESEDNJAK

Kulturna dediščina je vse, kar so ljudje v svoji 
zgodovini ustvarili, na primer mesta, gradovi, 
cerkve, kozolci, slikarska dela, kipi, knjige, pa 
tudi ljudski običaji in navade.

Razrešitev – prenehanje neke dolžnosti (dela).

V oddelčni skupnosti primerjajte 
delovne naloge predsednika republike 
in predsednika vlade. 
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18. Članom vlade rečemo ministri. Vsak od njih je zadolžen za nekaj: za gospodarstvo, kmetijstvo, 
izobraževanje, zdravje itd. Navedli smo nekaj nalog, ki jih mora rešiti vlada. Kateri minister v vladi se 
bo ukvarjal s posamezno nalogo? S črto poveži nalogo na levi strani z ministrstvom na desni strani.

Naloga: To mora urediti minister, ki vodi:

Kateri minister mora urediti, da bodo zimske 
šolske počitnice v vsej Sloveniji istočasno?

Ministrstvo za kulturo.

Kateri minister mora urediti, da ne bo treba tako 
dolgo čakati na zdravnika?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

Kateri minister mora poskrbeti, da bomo v 
Sloveniji pridelali več zdrave hrane? Ministrstvo za zdravje

Kateri minister mora poskrbeti, da bo ustanovljen 
nov muzej informacijske tehnologije?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Kateri minister mora poskrbeti, da bodo mladi 
podjetniki lahko hitro ustanovili podjetje?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport

18.1.

19.

19.1.

19.2.

Delo vlade in ministrstev je javno. Napiši, zakaj misliš, da je tako.

Odgovori na vprašanja in obkroži odgovore.

Na risbi pri nalogi 15 (stran 23) poglej, koliko poslancev je na izmišljenih volitvah dobila vsaka od 
treh političnih strank. Bi lahko katera od teh strank sama vladala v Sloveniji?

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

O odgovoru na vprašanje 18.1. oblikujte skupno stališče.

DA NE

Zakaj tako misliš?

a.  abolicija b.  opozicija   c.  koalicija
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Zapisničarka zapisuje, 
kaj je kdo izjavil. Državni tožilec predstavlja 

dokaze o tem, da je 
obdolženec kršil zakon. 

grb Republike Slovenije

obdolženec

sodnik

Zagovornik 
zagovarja 
obdolženca.

19.3. Koliko poslancev se mora povezati, da imajo v državnem zboru večino? (Upoštevaj število vseh 
poslancev v državnem zboru in napiši število.) 

19.4. Zakaj je pomembno, da imajo poslanci koalicijskih strank večino v državnem zboru?

19.5. Kako rečemo poslancem stranke (ali strank), ki se ne pridruži/jo koaliciji?

a.  investicija b.  opozicija c.  peticija č.  kompozicija

19.6. Naloga poslancev, ki se ne pridružijo koaliciji je: 

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno odgovorili na vprašanja.

Kako deluje sodna oblast?
Sodniki na sodiščih in na predlog državnega tožilca ugotavljajo, ali 
je nekdo kršil zakon. Za svojo odločitev državni tožilci potrebujejo 
dokaze, ki jih zberejo policisti. Šele z dokazi lahko državni tožilci 
zahtevajo, da sodnik obdolžencu sodi. Če sodnik ugotovi, da je 
obdolženec kršil zakon, mu izreče tako kazen, kot je napisano 
v zakonu. Če sodnik ugotovi, da obdolženec ni kršil zakona, ga 
oprosti. Na sodišču sodnik ne sodi le posameznikom, ampak tudi 
podjetjem, ustanovam, političnim strankam, društvom itd. Poleg 
tega lahko posamezniki ali podjetja od sodišča zahtevajo, da 
razreši nek spor.

Vsak obdolženec ima na sodišču 
pravico, da ga zagovarja zagovornik 
– odvetnik. To pomeni, da odvetnik 
obdolženca brani pred dokazi, ki 
jih ima proti njemu državni tožilec. 
Spremlja tudi, ali sodni postopek 
poteka pravilno.

BESEDNJAK

Državni tožilec – uradna 
oseba. Sodišču poda obtožni 
predlog za osebe, podjetja, 
ustanove, politične stranke, 
društva itd., za katere meni, 
da ima dokaze, da so storili 
kaznivo dejanje. Na sodišču 
(v sodnem postopku) poskuša 
dokazati njihovo krivdo.
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Varovanje pravic v državi
Pravice v naši državi varujejo tudi ustanove, ki so pri svojem delu 
samostojni državni organi.

Te ustanove so na primer:

• Varuh človekovih pravic opozarja na kršitve človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter predlaga ustrezne ukrepe 
za zavarovanje teh pravic. Predlaga ga predsednik republike, 
izvoli ga državni zbor.

• Informacijski pooblaščenec je oseba, ki nadzira, kako se 
izvajajo predpisi v zvezi z osebnimi podatki. To osebo predlaga 
predsednik Republike Slovenije, izvoli jo državni zbor.

• Računsko sodišče nadzira, kako država posluje z državnim 
proračunom (o tem boš izvedel/-a več na strani 58, Finančni 
načrt države).

• Komisija za preprečevanje korupcije med drugim preiskuje 
sumljive posle in dejanja funkcionarjev (npr. ministrov, 
županov, varuha človekovih pravic), javnih uslužbencev (npr. 
učiteljev, zdravnikov, policistov) ter uslužbencev v državni 
upravi (npr. na ministrstvih, upravnih enotah, sodiščih). Na 
primer, če sprejeme minister denar ali darilo od prodajalca 
avtomobilov, da kupi avto v njegovem podjetju. 

Noben zakon in nobena odločitev kakšne ustanove v naši državi ne 
smeta biti v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Za to skrbijo 
sodniki na Ustavnem sodišču RS. Ugotavljajo, ali je morda zakon 
ali neka odločitev v nasprotju z ustavo ali človekovimi pravicami. 
Če presodi, da je kršena ustava ali človekove pravice, lahko zahteva 
popravek zakona ali sklepa. V določenih primerih lahko zakon, del 
zakona ali sklep tudi prekliče.

V pravni državi velja načelo:

Vsakdo velja za nedolžnega, dokler mu na sodišču ne dokažejo 
krivde. Kaj to pomeni? V razgovoru oblikujte skupno razlago.

Ko sodnik razglasi sodbo – obsodi ali oprosti obtoženca – vsi 
stojijo. Sodnik predstavlja sodno oblast. Sodbo izreče v imenu 
ljudstva.

BESEDNJAK

BESEDNJAK

Pravna država – pomeni, 
da zakoni, ki jih sprejmejo 
poslanci v državnem zboru, 
veljajo za vse prebivalce 
Slovenije enako.

Korupcija – dajanje ali 
sprejemanje nagrad zaradi 
hitrejšega, ugodnejšega, 
navadno nezakonitega 
reševanja uradnih zadev.

Ukrep – kar se naredi v skladu 
s premišljeno odločitvijo za 
dosego zastavljenega cilja.
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20.

20.2.

20.1.

Obkroži odgovora in napiši.                                                                        

Zakaj te osebe predstavljajo oblast?

a. Ker presojajo, ali je nekdo kršil zakon, in v primeru kršitve določijo kazen.

b. Ker na sodišču zagovarjajo obdolžence.

c. Ker svetujejo ljudem, kako naj sestavijo zelo pomembne listine.

                                                                     

Poleg predsednika republike, državnega zbora in vlade ima v naši državi 
oblast še ena skupina ljudi. To pomeni, da o nečem samostojno odloča. Risar 
je narisal člane te skupine. Kateri izraz uporabljamo zanje?

a.  odvetniki b.  notarji c.  sodniki  

20.3.

21.

Na risbi drži sodnik v roki tehtnico. Napiši, kaj predstavlja tehtnica.

V spodnji preglednici je napisanih deset trditev. Če se s trditvijo strinjaš, obkroži besedo PRAVILNA. 
Če se ne strinjaš, obkroži besedo NEPRAVILNA.

V oddelčni skupnosti se pogovorite o svojih odgovorih.

V oddelčni skupnosti se poenotite, katere trditve so pravilne.

Trditev Pravilna Nepravilna

Sodniki kaznujejo državljane, ki kršijo zakone. pravilna nepravilna

Sodnike volimo na neposrednih volitvah. pravilna nepravilna

Zagovornik zagovarja obdolženca. pravilna nepravilna

Če pride do kaznivega dejanja, policija zbira dokaze. pravilna nepravilna

Odvetnik brani obtoženega. pravilna nepravilna

Sodnik lahko izreče zaporno kazen. pravilna nepravilna

Komisija za preprečevanje korupcije skrbi za varstvo 
človekovih pravic. pravilna nepravilna

Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za krivega, 
dokler se ne izkaže za nedolžnega. pravilna nepravilna

Sodniki sodijo v izvršilno vejo oblasti. pravilna nepravilna

Sodniki sodijo v imenu ljudstva. pravilna nepravilna
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V oddelčni skupnosti se pogovorite o svojih odgovorih.

V oddelčni skupnosti preverite, katere povezave so pravilne.

22. Oglej si spodnji strip, na katerem sta obtoženec in sodnik, ki mu sodi:

Zaradi goljufije vas 
obsojam na …

Pravzaprav pa ni 
dokazov, da ste 
goljufali …

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

23. Pravice v naši državi varujejo tudi ustanove, ki smo jih navedli v spodnji preglednici. Katera ustanova 
bo reševala nalogo, napisano v preglednici? S črto poveži nalogo na levi strani z ustanovo na desni 
strani.

Naloga: Ustanova:

Kdo preverja pravilnost zbiranja in obdelovanja 
osebnih podatkov kupcev, ki jih zaupajo 
trgovskemu podjetju?

varuh človekovih pravic.

Kdo opozarja na kršitve človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin? informacijski pooblaščenec.

Kdo preverja sumljive posle in dejanja javnih 
uslužbencev? računsko sodišče.

Kdo preverja pravilnost porabe občinskega 
proračuna? komisija za preprečevanje korupcije.

22.1. Ustavni sodniki so izvoljeni za devet let in ne morejo biti ponovno izvoljeni. Vsi drugi sodniki pa so 
izvoljeni trajno. Kaj to pomeni? 
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Na referendumu državljani 
odločajo neposredno
Nekatere najpomembnejše odločitve v državi sprejemajo 
polnoletni državljani RS neposredno na referendumu, ki ga razpiše 
državni zbor. To je oblika neposredne demokracije. Referendum 
lahko predlaga na primer 40.000 volivcev, skupina poslancev ali 
vlada. Referendum o zakonu, s katerim se državljani ne strinjajo, 
lahko zahtevajo tudi državljani. Referendum v občini pa razpiše 
občinski svet.

Državni zbor in občinski svet ne smeta razpisati referenduma 
o naslednjih vprašanjih: o človekovih pravicah, davkih, obrambi 
države, varnosti ali odpravi posledic naravnih nesreč.

Tudi za vstop Slovenije v Evropsko unijo 
je bil izveden referendum. Rezultate 
lahko razbereš z grafikona.  

24.

24.1.

Napisali smo dve trditvi, na katerem območju velja izid referenduma. Obkroži pravilni odgovor.

a. Izid glasovanja na občinskem referendumu velja za vse državljane RS.

b. Izid glasovanja na občinskem referendumu velja samo za občino, v kateri so ga izvedli.

                                                                     

23. marca 2003 so slovenski volivci na referendumu glasovali, ali naj Republika Slovenija postane 
članica Organizacije severnoatlantske pogodbe (NATO). Spodaj napiši, kaj je po tvojem mnenju 
razlog ZA in kaj PROTI članstvu RS v zvezi NATO.

                                                                     ZA

PROTI

V oddelčni skupnosti ugotovite, katere razloge ste največkrat napisali ZA in katere PROTI. 
Pogovorite se o njih.

Napiši, zakaj tako misliš?
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25.

26.

Opiši po en primer:

Solidarnostne akcije ob naravnih nesrečah

                                                                     

Opiši en primer demonstracij:   

Okoljske akcije 

                                                                     Humanitarne akcije 

                                                                     

Aktivno državljanstvo  
in demonstracije
Prebivalci ne smejo vseh odločitev prepustiti politikom. Ti lahko 
delajo napake. Zato je dobro, da so prebivalci dejavni (aktivni). 
Aktivno državljanstvo pomeni, da se prebivalci zanimajo za 
življenje v skupnosti in za politiko ter izražajo svoja stališča do 
družbenih vprašanj in ravnanja politikov.

Odgovorni državljani se zanimajo za delo in življenje, na primer 
v občini, državi, in kaj se dogaja v svetu. S svojim ravnanjem 
prispevajo k boljšemu življenju v občini, na primer s tem, da delujejo 
proti nepravičnosti v svoji družbi. To imenujemo odgovorno 
državljanstvo. Enako državljani pričakujejo od izvoljenih politikov.

Državljani so aktivni tudi takrat, ko predlagajo stvari, ki jih politiki 
ne poznajo ali na katere se ne spomnijo in so pomembne za 
življenje v skupnosti (na primer, ko predlagajo ureditev zaraščene 
pešpoti v svoji lokalni skupnosti). Prebivalci Slovenije lahko 
tudi ustanovijo organizacijo, ki deluje neodvisno od države. 
Take organizacije imenujemo nevladne organizacije. Nevladne 
organizacije so na primer: prostovoljna gasilska društva, kulturna 
društva, TOM – telefon za otroke in mladostnike in nekatere 
nevladne organizacije, ki delujejo po vsem svetu, na primer 
Amnesty International Slovenija, Greenpeace Slovenija.

Če politiki ne upoštevajo stališč 
prebivalcev, lahko prebivalci izpeljejo 
mirne državljanske akcije. Na primer: 
postavitev transparentov z napisi 
na javnem mestu, oviranje prometa, 
zapora ceste, mirne demonstracije, 
peticije, pisma bralcev itd. Tako 
lahko prisilijo politike, da premislijo 
o svojih odločitvah in jih morebiti 
spremenijo. O državljanskih akcijah 
poročajo tudi mediji.

Kdor organizira demonstracije, jih 
mora prej prijaviti policiji (kdaj in kje 
bodo potekale demonstracije). Tako 
lahko policija skrbi za promet in red.

V oddelčni skupnosti razpravljajte, zakaj je aktivno državljanstvo pomembno.
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Oblast mora delovati javno
Politiki morajo delovati javno. To pomeni, da svojih odločitev in 
svojega ravnanja ne smejo skrivati pred državljani. Državljani 
imajo pravico vedeti, kako delujejo, kaj razpravljajo in odločajo 
politiki ter oblast. Kako lahko to izvemo?

Vsakdo ima pravico priti na sejo državnega zbora in poslušati 
razpravo poslancev. Te razprave si je mogoče tudi ogledati, na 
primer na Televiziji Slovenija. Na spletni strani državnega zbora 
si lahko preberemo zapise vseh sestankov. Tudi Vlada RS deluje 
javno. Na primer organizira redne novinarske konference, obvešča 
javnost z objavami na internetu. O političnih dogodkih poročajo 
novinarji v medijih. Poročati pa morajo nepristransko. To pomeni, 
da morajo ljudem sporočiti, kaj o političnih dogodkih menijo 
različne skupine politikov in različne stranke. Kadar novinarji 
poročajo o razpravi poslancev v državnem zboru, morajo povedati, 
kaj so v njej izrekli poslanci koalicijskih in opozicijskih strank.

Novinar je lahko kritičen do ravnanja politikov, če pozna dejstva. 
Ne sme pa kritizirati neke skupine politikov ali stranke samo zato, 
ker se sam ne strinja z njo.

Od novinarja včasih pričakujemo, da izrazi tudi svoja stališča. 
Take prispevke imenujemo komentarji. Iz komentarjev mora biti 
razvidno, da so to novinarjeva osebna stališča. Ne sme pa novinar 
ocenjevati ali žaliti posameznikov ali skupin, ki zastopajo drugačne 
ideje in stališča.

 

Mediji
Medije, ki poročajo za vse prebivalce Slovenije, imenujemo 
nacionalni mediji. Taka medija sta na primer javna televizija in 
javni radio – RTV Slovenija. Financirajo ju prebivalci Slovenije. 
Lokalni mediji so namenjeni predvsem prebivalcem na lokalnem 
območju.

Medije (televizija, radio, časopisi, svetovni splet …), ki za svoje delo 
dobijo finančna sredstva s prodajo oglasov, imenujemo komercialni 
mediji. Vsi prebivalci Slovenije imajo pravico, da so obveščeni o 
dogodkih v svoji državi in v tujini ne glede na njihova politična 
ali druga prepričanja. Pomembno je, da lahko izberejo medij, ki 
jim ustreza. Zato je prav, da različni mediji zagovarjajo različne 
politične in druge ideje. Temu rečemo medijska raznovrstnost ali 
pluralizem.

Največ informacij o delovanju 
politikov, državnih ustanov, znanosti, 
zdravstvu, izobraževanju, kulturi, 
zabavi itd. dobimo v medijih. 

Pri svojem delu morajo novinarji 
posebej paziti, kako poročajo o 
otrocih in mladostnikih, osebah 
s posebnimi potrebami, tistih, ki 
preživljajo nesrečo ali družinsko 
tragedijo, ipd.

Mediji včasih netočno poročajo, 
izpustijo pomembno dejstvo, 
pretiravajo ali prehitro sklepajo 
o nekem dogodku ali osebi. Zato 
je priporočljivo, da pridobimo 
informacije iz več medijev.    

Tudi mediji nadzorujejo delo oblasti. 
Državljane seznanjajo s tem, kaj dela 
oblast. Prav tako jih seznanjajo s tem, 
kako opozicija kritizira delo oblasti. 
Mediji tudi odkrivajo nepravilnosti v 
politiki in gospodarstvu.
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Pluralizem pomeni tudi, da soočimo različna mnenja ob različnih 
etičnih vprašanjih, kot je na primer splav (umetna prekinitev 
nosečnosti). Nekateri ga zagovarjajo zaradi pravice žensk, da same 
odločajo o svojem telesu; nekateri pa splav obsojajo zaradi verskih 
prepričanj.

V Sloveniji imamo tudi dostop do globalnih medijev. Pomemben 
vir informacij o političnih in gospodarskih dogodkih, izobraževanju, 
kulturi, zabavi itd. je svetovni splet. Na njem najdemo množico 
informacij v slovenščini, še več pa v tujih jezikih. Vsi mediji, domači 
in tuji, sooblikujejo (vplivajo na) mnenje prebivalcev Slovenije. 
Rečemo, da oblikujejo javno mnenje. 

Mediji tudi poročajo o državljanskih akcijah, kot so pomoč ob 
naravnih in drugih nesrečah ter okoljske in humanitarne akcije. 
Poskrbijo, da je s pomembnimi dogodki seznanjenih kar največ 
ljudi.

TRADICIONALNI MEDIJI NOVI MEDIJI

Vrste medijev

radiotisk
(časopisi, revije,  

plakati)

televizija internet ali medmrežjesvetovni splet družbeni mediji

BESEDNJAK

Globalno – kar zajema ves 
naš planet.

Pluralizem – raznovrstnost 
idej, prepričanj in pogledov 
na razvoj družbe.

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

27. Kaj pomeni beseda medij? Obkroži pravilni odgovor.

a. Avto. b. Muzej. 

c. Računalnik. č. Sredstvo množičnega obveščanja.

27.1. V preglednici smo navedli štiri vrste medijev. Navedi primer in napiši njegovo značilnost.                                                                     

Vrsta medija Medij Značilnost 

 Globalni 

Nacionalni

Lokalni 

Komercialni
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27.2. Zakaj so mediji v demokraciji koristni? 

V oddelčni skupnosti skušajte oblikovati skupno stališče.

28. Državljani lahko nadzorujejo politike, če so nepristransko obveščeni o njihovem 
ravnanju. Od kod državljani dobijo večino informacij o tem, kako ravnajo politiki? 
Obkroži odgovor, ki je po tvojem mnenju najprimernejši.

a. Iz medijev. b. Od politikov, ki jim o tem redno poročajo.

c. Od policije. č. Od sosedov in prijateljev.

28.1.

29.

V Sloveniji so volitve v državi in občinah izvedene v nedeljo. Mediji o izvedenih anketah in kandidatih 
lahko poročajo do polnoči v petek. Zakaj meniš, da je tako? 

Na svetovnem spletu neka oseba predlaga spodaj opisani način nadzora nad politiki. Preberi besedilo 
in napiši, kaj meniš o takšnem nadzoru.

V oddelčni skupnosti oblikujte skupno mnenje o odgovoru na vprašanje 28.1.

V oddelčni skupnosti primerjajte svoja mnenja in se pogovorite o njih.

[…] ustvariti spletno stran, kjer bi uporabniki anonimno geolocirali politike in druge funkcionarje 

[…] Zadeva je mišljena nekako takole: gre politik po centru mesta (po javni površini), ga nekdo 
prepozna, pofotka ter podatke anonimno pošlje na stran skupaj z uro in lokacijo. Ta stran naj bi 
nato prikazala celotno pot nekega politika tekom dneva oz. tedna ali pa lokacijo vseh, ki so bili na 
nekem območju ob nekem času. […]
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Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja
1. Zakaj meniš, da je poved »V Sloveniji ima oblast ljudstvo« napisana v naši ustavi? 

2. Zakaj je ozemlje Slovenije razdeljeno na občine?

3. Zakaj so občine razdeljene na še manjše skupnosti?

4. Zakaj pravimo, da je občina politična skupnost?

5. O katerih zadevah bi lahko po tvojem mnenju v občini odločali vsi polnoletni občani  
in o katerih le njihovi predstavniki? Utemelji svoj odgovor.

6.  Opiši postopek volitev poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.

7. Zakaj meniš, da ni dovoljeno razpisati referenduma o obrambi države?

8. Opiši razlike med volitvami in referendumom.

9. Kako mediji nadzorujejo oblast?

10. Zakaj je pomembno, da mediji nadzorujejo oblast?

11. Na primeru pojasni razliko med posredno in neposredno demokracijo.

12. Navedi primer odgovornega ravnanja politikov na oblasti v lokalni skupnosti in v državi. 

Dejavnosti

Skupina učencev se poveže s predsednikom svoje oddelčne skupnosti. Z njim opravi intervju o 
pripravah na naslednji sestanek oddelčne skupnosti, na primer o težavah pri vodenju sestankov. Po 
sestanku oddelčne skupnosti skupina izdela poročilo, v katero napiše svoja opažanja o demokratičnem 
vodenju in odločanju na sestanku. S poročilom seznani oddelčno skupnost. Po pogovoru skupina 
napiše navodila za vodenje sestankov oddelčne skupnosti.

Življenja in dela v šoli ne urejajo le zakoni, temveč tudi druga pravila, ki veljajo za vsako šolo posebej. 
V katerem dokumentu so ta druga pravila napisana? V oddelčni skupnosti navedite, katera pravila 
veljajo na vaši šoli.

O medijih včasih rečemo, da so »četrta veja oblasti«. V resnici seveda niso oblast. Zakaj meniš, da jim 
tako rečemo? O svojih mnenjih se pogovorite v oddelčni skupnosti.

Ugotovi, kako lahko v Sloveniji volijo bolni ljudje, službeno odsotni iz države ... 

Pojasni, zakaj v demokratični državi ljudje na demonstracijah izražajo svoje mnenje.

Ponovi učno snov iz 7. razreda o solidarnosti. Naštej nekaj primerov. Zakaj je pomembno, da smo 
pripravljeni pomagati drugim?



39Demokracija od blizu

Vaje za utrjevanje znanja in razmislek

1. Kateri občani imajo volilno pravico (obkroži pravilni odgovor)?

a. Imeti morajo vsaj 21 let. b. Imeti morajo vsaj 18 let. 

c. Imeti morajo vsaj 16 let. č. Zaposleni morajo biti v tej občini.                                                                                      

1.1.

1.2.

Za občane, ki imajo volilno pravico, je sodelovanje na volitvah (obkroži odgovor):                                                                 

Oglej si risbo na desni in preberi člen iz slovenske ustave. 
Na risbi vidiš isto osebo v dveh različnih vlogah. Napiši, 
kaj je po tvojem mnenju risar želel s to risbo povedati.                          

a. pravica b. dolžnost c. pravica in dolžnosti  

Zakaj tako misliš?

2.

Spodnjo preglednico dopolni z odgovori na vprašanja.                                                               Predsednik republike Poslanec v državnem 
zboru Župan

Kdo lahko 
kandidira?

Za koliko časa je 
izvoljen?

Kolikokrat je lahko 
izvoljen?

Izvolimo ga/jih na:
• neposrednih
• posrednih volitvah

• neposrednih
• posrednih volitvah

• neposrednih
• posrednih volitvah

Spodnjo preglednico dopolni z odgovori na vprašanja in obkroži odgovor.
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3.

4.

Spodaj smo napisali nekaj nalog predsednika Republike Slovenije. Med njimi smo navedli tri 
napačne naloge. Obkroži jih.

a. Razpiše volitve v državni zbor.

b. Izbere župane mestnih občin.

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

č. Skrbi za zapuščene živali.

d. Sprejema posameznike ali skupine, ki so storili nekaj pomembnega za Slovenijo (znanstvenike, 
umetnike, športnike, gasilce, policiste …).

e. Nadzira medije, ali pravilno pišejo o vladi, in zahteva popravke informacij.

f. Odloča o pomilostitvah obsojenih.

g. Je vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil, naše vojske.

                                                                                         Na risbi spodaj predstavljamo tri veje oblasti. Za vsako vejo napiši v okence

• KAJ je osnovna naloga te veje oblasti?

• KDO predstavlja to vejo oblasti?  

                                                                                         

ZAKONODAJNA VEJA IZVRŠILNA VEJA SODNA VEJA

KAJ? KAJ? KAJ?

KDO?KDO?KDO?

TRI VEJE OBLASTI
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5.

Opravek Ministrstvo/občinska pisarna

Starši potrebujejo dovoljenje za uporabo 
občinskega vodovoda.

Obnavljajo staro hišo, ki je kulturni 
spomenik. Zato potrebujejo dovoljenje za 
gradbene spremembe na hiši.

Zgraditi želijo nov priključek na občinsko 
cesto.

Ker je takoj za hišo potok z ribami in 
raki, potrebujejo sanitarno soglasje, da z 
obnovo hiše ne bodo onesnažili potoka.

Oddajali bodo sobe turistom. To morajo 
prijaviti na ministrstvo.

Potrebujejo potrdilo, da bo hiša obnovljena 
po pravilih varstva pred požarom.

BESEDNJAK

Sanitarno (soglasje) – izda ga strokovnjak za ekološka vprašanja. Potrdi, 
na primer, da z načrtovano obnovo hiše potok ne bo onesnažen.

To je izmišljen primer. Družina Horvat želi prenoviti staro stanovanjsko hišo. Zato morajo starši 
pridobiti nekaj dovoljenj od državnih in občinskih ustanov. Pridobijo jih lahko na določenih 
ministrstvih in v občinskih pisarnah. Pomagaš jim lahko tako, da v spodnjo preglednico napišeš naziv 
ministrstva oziroma občinske pisarne, kjer bodo pridobili določeno dovoljenje. 

Občinska 
pisarna za 
urejanje 
cest

Ministrstvo  
za kulturo

Občinska 
pisarna za 
urejanje  
voda

Ministrstvo  
za okolje

Ministrstvo  
za  
gospodarstvo

Ministrstvo  
za obrambo

(CZ − gasilci)
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BESEDNJAK

Obravnava – sodni postopek pred sodnikom, na primer, ko se obravnavajo 
zadeve med obdolžencem in državnim tožilcem.

6. Na risbi prikazujemo sodno obravnavo v sodni dvorani. Preberi trditve v okvirčkih in jih s črto poveži 
z ustreznimi osebami ali stvarjo na risbi.          

Predstavi dokaze o tem, 
da je obdolženec kršil 
zakon.

Sodbo izreče v 
imenu ljudstva.

Simbol Republike Slovenije.
Piše zapisnik.

Zagovarja 
obdolženca.

Velja za nedolžnega, 
dokler ga sodišče ne 
obsodi.

7.
Zaradi kraje vas 
obsojam na …

Policija nekoga osumi, da je storil kaznivo dejanje. Pozneje ga kot 
obdolženca privedejo pred sodnika. Na katere človekove pravice 
se v tem primeru lahko upravičeno sklicuje obdolženec? Obkroži 
pravilne trditve.

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

b. Vsakdo ima pravico do življenja.

c. Nihče ne sme biti mučen ali poniževan.

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

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

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

f. Nihče ne sme biti brez razloga zaprt ali izgnan.

g. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa.

h. Vsakdo ima pravico do javne in pravične sodbe.
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8.

8.1.

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

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

Časopis Jutro:

Trojane, 18. 6. 2018

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.

Melita Novak

Časopis Narod:

Trojane, 18. 6. 2018

Včeraj je pevka Dina Lazar, ki je članica 
politične stranke Modri, 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 
Rumeni.

Franc Kranjc

O istem dogodku časopisa poročata različno. Razmisli in napiši, v čem vse se poročili med seboj 
razlikujeta.

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

9. V tri označene prostorčke spodaj napiši po eno besedo, ki ti pride na misel, ko slišiš besedo 
demokracija. Nato v oddelčni skupnosti napišite na tablo izbor svojih besed. Pogovorite se o tem, 
zakaj te besede povezujete z besedo demokracija.
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10. Spodaj preberi 18. člen iz kodeksa novinarske etike in izvleček iz članka ter odgovori na vprašanje.

Kodeks

18. člen

Ko novinar poroča s področja pravosodja, 
upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni 
pravnomočno obsojen. Novinar mora 
biti pazljiv pri omembi imen in objavi 
fotografij in posnetkov obdolžencev, žrtev 
in njihovih svojcev v poročilih o nesrečah 
in predkazenskih postopkih.

Prirejeno: Društvo novinarjev Slovenije, Kodeks, 
https://novinar.com/drustvo/o-nas/dokumenti/
kodeks/, dostopno 11. 9. 2018.

Članek

[…] na obravnavi na sodišču je visoki 
predstavnik politične stranke Oranžni 
B. L. obžaloval, da je pod vplivom 
alkohola povzročil prometno nesrečo. V 
prometni nesreči je bila poškodovana 
osnovnošolka Ana Novak. […]

A. S.

Ali je novinar ravnal prav, ko je navedel začetnici imena in priimka politika, ponesrečenko pa s 
polnim imenom? Obkroži odgovor.

DA NE

Zakaj tako misliš?

Zakaj si izbral/-a ta odgovor?  

11. 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 novinarka Meta Horvat. Ona osebno meni, da bi morali elektrarno zapreti. 
Kako naj o razpravi poroča v televizijski informativni oddaji? Obkroži odgovor in napiši pojasnilo.

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

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

c. Navede naj tako Lisjakove kot Zajčeve razloge.

č. Navede naj razloge obeh in pove še svoje mnenje.
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Ljudje imamo ob temeljnih človekovih pravicah tudi ekonomske pravice. To so 
na primer pravica do lastnine, pravica do dela in pravica do pravičnega plačila. 
Ljudje imamo tudi socialne pravice. Ekonomske in socialne pravice so med seboj 
povezane. O njih boš izvedel/-a več v tem poglavju. Posamezniki ali skupine 
lahko ustanovijo podjetje, ki je osnovna enota kapitalističnega gospodarstva. 
Kapitalizem je človeštvu prinesel velik napredek, pa tudi mnoge težave. Slovenija 
lahko za svoj razvoj izkoristi dobre strani kapitalizma in zmanjša njegove slabe 
strani. Državljani morajo preko svojih političnih predstavnikov doseči, da bodo 
podjetja odgovorno ravnala do zaposlenih in narave.

Finance, delo  
in gospodarstvo

2.
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Gospodarska skupnost državljanov 
Vse skupnosti – družina, občina, država – morajo gospodariti. 
Besedi gospodariti in gospodarstvo pogosto slišite. Prav tako 
besedo ekonomija. Kaj pomenijo te besede? Kaj vse spada v 
gospodarstvo?

Gospodarstvo pomeni proizvajanje, 
razporejanje in potrošnjo dobrin, 
kot so hrana, oblačila, obutev, 
pohištvo. Gospodarske dejavnosti 
so kmetijstvo, industrija, promet, 
trgovina itd. V gospodarstvo sodijo 
tudi storitve, na primer komunalne, 
telekomunikacijske, finančne, 
prevozne in intelektualne. Poleg 
gospodarskih obstajajo tudi 
negospodarske dejavnosti (na primer 
zdravstvo, šolstvo, znanost, kultura).

Vsaka skupnost, od najmanjše do največje, mora pridobivati 
dohodek, ga skrbno razporejati in porabljati. Člani skupnosti 
opravljajo neko delo in zanj prejemajo dohodek (npr. plačo). S 
svojim delom ustvarjajo dobrine, tj. izdelujejo stvari, ki jih ljudje 
lahko uporabijo, prodajo ali za druge ljudi nekaj storijo. Za prodajo 
izdelka ali opravljeno storitev dobijo plačilo. Z dobljenim plačilom 
(dohodkom) ljudje kupujejo in varčujejo.

Ljudje in podjetja, ki pridobivajo dohodek, plačujejo državi davke, 
prispevke in trošarine. Ta denar nakazujejo na banko v državni 
proračun. (O tem boš izvedel/-a več na strani 58, Finančni načrt 
države). Denar iz državnega proračuna država porabi za skupne 
potrebe državljanov, na primer za šole, bolnišnice, ceste in 
železnice, policijo, gasilce itd. Vse to je gospodarjenje.

BESEDNJAK

Ekonomija – veda, ki preučuje 
gospodarstvo.

Intelektualna (storitev) – 
storitev ni oprijemljiva, je 
proizvod človekovega znanja, 
na primer prevajanje besedil v 
tuji jezik, inštrukcije.

Ekonomske in socialne pravice
Človekove pravice so tudi ekonomske in socialne pravice.

Temeljne človekove pravice Politične pravice Ekonomske in socialne pravice:
• pravica do dela,
• pravica do lastnine,
• pravica do socialne varnosti itd.

Človekove pravice

C I L J

ZAČETEK

SKLADIŠČE

TOVARNA

transport

trgovina

potrošnik
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Vsak zaposleni ima pravico do 
enakega plačila za enako delo.

Ekonomske pravice
Vsi prebivalci Slovenije imamo pravico do dela in pravico do 
lastnine – napisani sta v naši ustavi. 

Pravica do dela pomeni, da si lahko človek svobodno izbere delo, 
s katerim si bo ustvaril pogoje za življenje. Seveda to velja, če za 
izbrano delo izpolnjuje potrebne pogoje (npr. izobrazba, znanje, 
spretnosti, zdravstveno stanje).

Posameznik (ali skupina posameznikov) ima pravico do zasebne 
lastnine. To pomeni, da ima v lasti neko stvar (hišo, zemljo, 
umetnino, avto, orodje, oblačila itd.), je lastnik te stvari. Samo 
lastnik odloča, kaj bo s svojo lastnino naredil. Oglej si spodnjo 
shemo. Lastnino lahko posameznik tudi podeduje ali pa jo podari.

Kaj lahko naredim z lastnino?

lastna uporaba darilo oddaja v najem prodaja s kupnino

Shema prikazuje, kaj vse lahko storimo s stvarjo, ki je naša last.

Poleg zasebne lastnine imamo v skupnostih še občinsko in državno 
lastnino. Prva je v lasti občine, druga v lasti države. Državna 
lastnina – lastnina vseh državljanov naše države – so na primer 
državne ceste in avtoceste, železnice, nekatere stavbe in parki. 
Vsi prebivalci Slovenije imamo pravico, da uporabljamo državno 
lastnino. Podobno je z občinsko lastnino, to so na primer občinska 
cesta, parkirišče, otroško igrišče, park. 

Socialne pravice
Socialne pravice so na primer pravica do zdravstvenega varstva, 
nadomestilo plače za čas bolezni, otroški dodatek, pokojnina, 
pomoč brezposelnim, državna štipendija. Te pravice so povezane 
z ekonomskima pravicama do dela in do lastnine. Poglejmo si 
primer: država od državljanov in podjetij prejme denar – davke in 
prispevke. Z njim denarno pomaga brezposelnim.

Pravica do dela
Pravica do dela je pravica ljudi2, da se zaposlijo in delajo za plačilo. 
Čeprav imajo ljudje pravico do dela, to ne pomeni, da vsi dobijo 
zaposlitev ali da zaposlitve ne morejo izgubiti. Mnogi so krajši ali 
daljši čas brezposelni. 

2 
To velja za prebivalce Slovenije, ki so starejši od 15 let in se ne šolajo, državljane EU 
in tujce, ki pridobijo dovoljenje za delo ter so zdravi.



48 Finance, delo in gospodarstvo 

1.

2.
2.1.

2.2.

O vprašanju, kaj je pravično plačilo za delo, ljudje že dolgo razmišljajo. Odgovor na vprašanje namreč 
ni preprost. Prepričaj se.                                                                       

Oglej si risbo na desni in odgovori na vprašanja.                                                                

Med človekovimi pravicami sta tudi naslednji pravici:

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

b. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa.

                                                              
Možakar B na risbi se sklicuje na eno od človekovih pravic, navedenih pri 
vprašanju 2.1. Na pravico pod črko           . Se nanjo sklicuje upravičeno?

                                                              

Napiši, kako naj si razdelijo plačilo.

Peter naj dobi      evrov. Mateja naj dobi         evrov. Tomaž naj dobi                   evrov.

                                                                   

Dva fanta in dekle so skupaj pomagali gibalno oviranemu sosedu, da je 
uredil okolico hiše. Peter je od vseh treh najmočnejši. Čeprav se ni trudil, 
je z lahkoto največ naredil. Mateja se je trudila, vendar je naredila malo 
manj kot Peter. Tomaž je tri leta mlajši kot njegova prijatelja. Najbolj se 
je trudil, vendar je naredil veliko manj od Petra in Mateje. Sosed jim je 
dal 70 evrov in rekel, naj si denar razdelijo, kakor mislijo, da je prav.

Napiši utemeljitev razdelitve denarja. 

V oddelčni skupnosti preberite svoje odgovore in utemeljitve. 
V pogovoru ugotovite, zakaj se vaši odgovori razlikujejo.

A B

DA NE

Zakaj tako misliš?

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

                                                              

Če se vaši odgovori razlikujejo, se pogovorite o njih.

DA NE

Zakaj tako misliš?
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Lastnina in delo 
Večina ljudi opravlja delo v podjetjih. V njih zaposleni izdelujejo 
izdelke ali opravljajo storitve – ustvarjajo dobrine – in jih prodajajo 
na trgu. Podjetja so lahko zasebna ali javna. Rečemo, da so zasebna 
ali javna lastnina.

Zasebna podjetja so last posameznika ali več posameznikov. 
Cilj lastnikov podjetja je, da prodajo svoje izdelke ali storitve in 
ustvarijo dobiček. Od prodaje podjetje dobi prihodek (dohodek). 
Od prihodka imajo koristi lastniki in zaposleni. Zaposleni dobijo 
plače, lastniki pa si lahko razdelijo dobiček. Dobiček je denar, 
ki ostane od prodaje izdelkov ali storitev. O tem, kaj bo storil z 
dobičkom, odloča lastnik podjetja. Ker je podjetje njegova lastnina, 
ga lahko tudi proda.

Delo in lastnina sta povezana: z delom pridobivamo dohodek, da 
lahko kupimo in postanemo lastniki stvari. 

Podjetja, ki so v javni lasti, je 
ustanovila država ali občina. Taka 
podjetja imenujemo javna podjetja. 
Na primer delavci v podjetju, ki 
skrbijo za razsvetljavo ulic v nekem 
kraju, urejajo tržnice ali skrbijo 
za javna parkirišča, delajo za 
vse prebivalce tega kraja. Vse te 
storitve opravljajo javna podjetja. 
Na fotografiji so delavci javnega 
podjetja, ki urejajo javni park.

3. Vse evropske države imajo kapitalistično gospodarstvo. Dve povedi od spodaj napisanih opisujeta 
glavni značilnosti takšnega gospodarstva. Kateri? Obkroži pravilna odgovora.

a. Večina podjetij je v zasebni lasti.

b. Večina podjetij je last države.

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

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

                                        

3.1. O tem, kako bo zasebno podjetje razdelilo dobiček, odloča/-jo. Obkroži odgovor.

a. zaposleni b. država c. lastniki  č. direktorji

                                        

BESEDNJAK

Dobrine – vse, s čimer lahko 
ljudje zadovoljujemo svoje 
potrebe.

Trg – območje (lahko država 
ali več držav), na katerem se 
prodajajo in kupujejo blago 
in storitve.
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3.2. Obkroži DA, če se strinjaš s trditvijo, in NE, če se z njo ne strinjaš. Svojo izbiro tudi utemelji.

a. Skupina posameznikov je lahko lastnik stanovanjskega bloka. 

DA NE

Utemeljitev: 

b. Javna lastnina je last vseh, ki živijo v Sloveniji. 

DA NE

Utemeljitev: 

c. Šolska stavba je javna lastnina.

DA NE

Utemeljitev: 

č.  Svoje kolo lahko prodam ali zamenjam za drugo kolo. 

DA NE

Utemeljitev:

d. Od prihodka podjetja imajo koristi lastniki in zaposleni.

DA NE

Utemeljitev: 

e. Med javno in zasebno lastnino ni nobene razlike. 

DA NE

Utemeljitev: 

f. Ker je telovadišče pred šolo javna lastnina, lahko na njem počnemo, kar hočemo. 

DA NE

Utemeljitev: 

g. O tem, kako bo razdeljen dobiček podjetja, odločajo vsi zaposleni na sestanku.

DA NE

Utemeljitev: 

                                        
V oddelčni skupnosti preverite odgovore.
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Podjetja 
Podjetja ljudje ustanovijo tudi zato, da bi ustvarili dobiček za 
lastnika. Dobiček je denar, ki ostane od prodaje izdelkov ali storitev 
(potem ko podjetje pokrije vse stroške, skupaj s plačami, in plača 
davek občini in državi). Podjetja so različno velika. Delimo jih na 
mikro, majhna, srednja in velika podjetja. 

Preden podjetje zaposli delavce, mora z njimi skleniti pogodbo o 
zaposlitvi. V njej piše čas trajanja zaposlitve in koliko ur na teden 
bodo delali. Običajni delovni čas je 40 ur na teden, nekateri delajo 
tudi krajši (na primer polovični) delovni čas, ker so se tako sami 
odločili ali jim delodajalec ne more zagotoviti dela za več ur. V 
pogodbi tudi piše, da morajo zaposleni dobiti redno mesečno plačo 
za opravljeno delo. Zagotoviti jim mora tudi vsak dan 30-minutni 
odmor, malico ali denar za malico, plačilo stroškov prevoza na 
delo, redni letni dopust, regres (denarni dodatek) za letni dopust, 
varne delovne razmere, denarno odpravnino ob odhodu v pokoj, 
po potrebi organizirati izobraževanje. Varovati mora tudi osebne 
podatke zaposlenih. Zaposleni imajo tudi pravico do stavke (o tem 
boš več izvedel/-a na strani 55, Pogajanja v podjetju in stavka).

Obveznosti zaposlenih do podjetja pa so na primer prihajati 
pravočasno na delo, vestno opravljati delo, upoštevati navodila 
nadrejenih, varovati poslovne skrivnosti, po potrebi se izobraževati, 
uporabljati predpisano zaščitno opremo, kot so čelada, očala, 
delovna obleka, itd. 

Tisti, ki zaposluje (daje delo), je delodajalec, zaposleni pa so 
delojemalci (jemljejo delo). Delodajalci niso le podjetja, temveč 
tudi javne in državne ustanove, kot so bolnišnice, ministrstva, 
muzeji, pošta, fakultete. 

Pogovori med delojemalci in delodajalci ter upoštevanje pravic in 
dolžnosti obojih so nujno potrebni. Tako sproti razrešijo morebitna 
medsebojna nasprotja ali nesoglasja. Podjetja, ki delujejo tako, so 
običajno uspešna. 

Slovenska podjetja plačujejo davke in druge dajatve. Ta denar se 
zbira v državnem in občinskem proračunu. Denar iz državnega 
proračuna se porablja za skupne potrebe državljanov, na primer 
za šole in bolnišnice, ceste in železnice, policijo, vojsko. Denar iz 
občinskega proračuna pa se porablja za skupne potrebe občanov, 
na primer za ureditev občinske ceste. Zato so za razvoj Slovenije 
pomembna uspešna podjetja, ki redno plačujejo v državni ali 
občinski proračun. Korist od takih podjetij imajo poleg lastnikov 
in zaposlenih tudi kupci in druga podjetja.

Podjetja in podjetniki med seboj 
tekmujejo za kupce; vsako poskuša 
prodati več kot druga, konkurenčna 
podjetja. Zato se podjetja trudijo 
izboljšati kakovost izdelkov in 
storitev, znižati ceno ter čim bolj 
ustreči kupcem.

BESEDNJAK
Konkurenčen – tisti, s katerim 
tekmujemo.

Poslovni načrt – sestavljajo 
ga: opis poslovne ideje; kaj 
bo podjetje proizvajalo ali 
katero storitev bo ponudilo 
kupcem; kdo so kupci; 
katera podjetja tak ali 
podoben izdelek ali storitev 
že ponujajo na trgu; kje bo 
podjetje delovalo, kdo ga 
bo vodil in koliko bo imelo 
zaposlenih; kje bo podjetje 
dobilo denar za svoje 
delovanje.
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POSLOVNA IDEJA
knjigarna

ZAČETEK DELA
trgovina je odprta za kupce

POSLOVNI NAČRT – IME PODJETJA
Knjiga

DENARNA SREDSTVA
denar

LASTNA 
SREDSTVA

 osebni denar

DOBAVITELJ
Založba Nova 

knjiga

BANKA
posojilo

ZAPOSLITEV DELAVCEV
prodajalki 

NABAVA KNJIG
nakup 2000 knjig

NAJEM PROSTOROV, OPREME TER STROŠKI
najemnina, elektrika, ogrevanje, plače, obrok posojila itd.

REGISTRACIJA PODJETJA
e-VEM (državni portal)

Peter Kranjc ima poslovno idejo: sredi mesta bi 
odprl knjigarno. To pa zato, ker tam ni nobene 
knjigarne. Najprej naredi poslovni načrt in 
knjigarno imenuje Knjiga. Nato podjetje vpiše 
v register podjetij, ki ga vodi država. Za plačilo 
začetnih stroškov podjetja potrebuje 100.000 €. 
S tem denarjem bo najel prostore, kupil opremo 
za trgovino in prve zaloge knjig. V podjetje vloži 
svoje prihranke, poleg tega dobi od banke posojilo. 
Za polni delovni čas zaposli dve prodajalki. 
Knjigarna začne delovati. Kranjc načrtuje, da bo 
s prodajo knjig dobil dovolj prihodka za plačilo 
stroškov knjigarne. To pomeni, da bo lahko 
podjetje plačevalo račune, vračalo banki posojilo, 
zaposlenim izplačevalo plače in naročalo nove 
knjige. Podjetje začne delovati.

Kranjc se včlani v Gospodarsko zbornico Slovenije. 
To je združenje podjetij. V združenju podjetniki na 
primer izmenjujejo izkušnje pri vodenju podjetja. 
Dogovarjajo se s predstavniki oblasti, kakšne 
zakone bi morala država sprejeti, da bi podjetja 
v Sloveniji zaposlila čim več mladih, o znižanju 
davkov, ki jih plačujejo podjetja, itd.

Ustanovitev podjetja

4.

4.1.

4.2.

Kdo je lastnik zasebnega podjetja? Obkroži pravilna odgovora.

a.  država b. posameznik c. skupina posameznikov č. občina

                                        
Napiši ime zasebnega podjetja, ki je v okolici vaše šole. 

                                        
V naslednjem besedilu smo nekatere besede zapisali tiskano in 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        

                                        

Socialna podjetja zaposlujejo ljudi, ki težko najdejo zaposlitev. Imenujemo jih ranljive skupine ljudi. 
To so na primer osebe z invalidnostjo, iskalci prve zaposlitve, starejši od petdeset let, brezdomni. V 
oddelčni skupnosti se pogovorite o kakšnem socialnem podjetju v svojem kraju ali njegovi okolici. S 
čim se ukvarja (kaj dela)? Zakaj so pomembna socialna podjetja?

 .
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5. V spodnji preglednici smo napisali nekaj pravic in dolžnosti med delodajalci in delojemalci. Vendar 
nismo napisali, ali je to pravica ali dolžnost zaposlenih. To napiši ti. Če je pravica, napiši P, če pa je 
dolžnost, napiši D. Če je nekaj pravica in hkrati dolžnost, napiši P in D.

                                        
40-urni delovnik Točen prihod v službo Letni dopust Izobraževanje

Plačilo stroškov prevoza 
na delo

Denarna odpravnina ob 
odhodu v pokoj

Upoštevanje navodil 
nadrejenih 

Varne delovne 
razmere

Varovanje osebnih 
podatkov zaposlenih

Redna mesečna plača Pogodba o zaposlitvi Stavka

Vestno opravljanje dela Odmor Denarni dodatek za letni dopust Malica

V oddelčni skupnosti preverite odgovore.

Delniške družbe 
Nekatera podjetja so delniške družbe. Lastnina delniške družbe je 
razdeljena na veliko delov. Če posameznik kupi en del te lastnine, 
dobi vrednostni papir, eno delnico. Ta delnica dokazuje, da je 
lastnik enega dela družbe – je delničar. Lastnina velike družbe je 
torej ponavadi razdeljena na množico lastnikov. Vsak lastnik lahko 
svoje delnice proda. V Sloveniji imamo več delniških družb.

Delniško družbo vodijo strokovnjaki – direktorji. Delničarji v 
delniško družbo vlagajo svoj denar zato, da bi imeli dobiček. 
Denarju, ki ga vložijo v delniško družbo, pravimo kapital.

Če ima delniška družba dobiček, lastniki delnic vsako leto dobijo 
del dobička (v denarju), ki ga imenujemo dividenda. Običajno 
takrat vrednost delnice zraste. Dividende so torej plačilo lastnikom 
delnic. Če podjetje nima dobička, delničarji ne dobijo dividend, 
vrednost delnice pa običajno pade. 

Poslovanje z delnicami je zapleteno 
in tvegano. Kraj, kjer prodajamo 
in kupujemo delnice, imenujemo 
borza. To običajno za nas naredijo 
strokovnjaki − borzni posredniki. 
Fotografija prikazuje borzna 
posrednika, ki kupujeta in prodajata 
delnice.
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Nasprotni interesi in želje
Kaj želijo lastniki in zaposleni v delniških družbah?

• Lastniki delnic (delničarji) želijo, da bi si razdelili čim večje 
dividende.

• Vodje podjetja (direktorji) želijo, da bi podjetje prodalo čim več 
svojih izdelkov ali storitev in ustvarilo čim večji dobiček. Del 
dobička bi vodje radi porabili za razvoj podjetja in nakup nove 
opreme.

• Zaposleni želijo ohraniti zaposlitev in čim višjo plačo. Lastniki 
pa želijo na primer zmanjšati število zaposlenih, znižati 
njihove plače, jim odobriti čim krajši letni dopust. Tako bi bili 
stroški dela nižji, dobiček podjetja pa večji. 

Prikazali smo primer nasprotnih interesov v delniški družbi. 
Podobna nasprotja so lahko tudi v drugih podjetjih.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Obkroži odgovor in/ali napiši pojasnilo.

                                        
Delniške družbe imajo veliko lastnikov – delničarjev. 

                                        

Kaj je dobiček podjetja? 

                                        

Kako imenujemo denar, ki ga delničarji vložijo v delniško družbo? 

                                        

Delniška družba ima dobiček, ki ga vloži v nadaljnji razvoj podjetja. Zato ne izplača dividend.

                                        

DA NE

Zakaj tako misliš?

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?
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Pogajanja v podjetju in stavka
Lastniki in zaposleni (delavci) imajo lahko nasprotne interese. Ta 
nasprotja se lahko zaostrijo, če lastniki kršijo pravice delavcev. Če 
bi v podjetju posameznik zahteval višjo plačo, mu direktor podjetja 
(predstavnik lastnikov) najbrž ne bi ugodil. Zato zaposleni skupaj 
ustanovijo sindikalno organizacijo (sindikat), ki zastopa pravice in 
koristi delavcev. Ko pride do nasprotja med delavci in lastniki, se 
sindikalna organizacija v imenu delavcev z direktorji pogaja o tem, 
kako bi razrešili nasprotje interesov obeh strani. Kako?

Če so zaposleni nezadovoljni, na primer s plačami, delovnim 
časom ali odpuščanjem, lahko prenehajo delati in začnejo stavkati. 
Ta pravica zaposlenih je zapisana v Ustavi RS. Stavko morajo 
zaposleni predhodno prijaviti vodstvu podjetja. Ker stavka škodi 
lastnikom podjetja, se njihovi predstavniki (direktorji) navadno 
začnejo pogajati s sindikatom. V pogajanjih sindikalno organizacijo 
zastopa oseba, ki jo imenujemo sindikalni zaupnik. Dobro je, da 
zaposleni in vodstvo podjetja čim prej sklenejo dogovor. Tako 
lahko podjetje spet začne delovati. To je v interesu lastnikov in 
zaposlenih v podjetju.

Pravico do stavke imajo tudi tisti, ki niso zaposleni v podjetjih, 
ampak v šolah, bolnišnicah, knjižnicah, na ministrstvih itd. 

Položaj zaposlenih morajo varovati država, delodajalci in 
sindikati. Zato je ena od osnovnih nalog sindikata dogovarjanje 
in usklajevanje interesov zaposlenih z interesi lastnikov podjetij 
in države.

BESEDNJAK

Sindikalna organizacija 
(sindikat) – organizacija 
delavcev in delavk. Zastopa in 
brani njihove pravice ter koristi 
v podjetjih.

Vodstvo podjetja – skupina 
oseb, ki vodi podjetje.

6.5. Premisli in napiši, kaj je risar želel povedati z risbo na desni.                                         

V oddelčni skupnosti se pogovorite o vprašanju: V katerih 
primerih je podjetje uspešno? 

Če lastniki in vodstvo podjetja 
nočejo sprejeti zahtev, ki jih postavi 
sindikalna organizacija, je obstoj 
podjetja lahko ogrožen. Propad 
podjetja je nekaj slabega za 
vse – za zaposlene, lastnike, državo 
in občino.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Odgovori na vprašanja.                                                               

Kaj je glavna naloga sindikata?                                                           

Kaj je stavka?                                                            

V katerem slovenskem dokumentu je zapisano, da imajo zaposleni pravico do stavke?                                                         

Kaj mora storiti sindikalna organizacija, preden začne stavko?                                                     

V oddelčni skupnosti se pogovorite, zakaj je propad podjetja slab za državo in občino.

Kapitalistično gospodarstvo

Slabe strani sodobnega kapitalizma

Za družbeno in gospodarsko ureditev, ki prevladuje v današnjem 
svetu, uporabljamo izraz kapitalizem. V tej ureditvi si podjetja 
prizadevajo ustvariti za svoje lastnike čim večji dobiček. Podjetja 
prosto prodajajo svoje blago in storitve na trgu ter tekmujejo, 
katero bo več prodalo (imelo čim več dobička). Pri tekmovanju 
za dobiček lastniki pogosto čezmerno izkoriščajo naravne vire in 
zaposlene delavce. 

V kapitalistični ureditvi je v podjetjih vse podrejeno dobičku 
lastnikov. Ljudje med seboj tekmujejo za poslovni in poklicni 

Danes nam kapitalistično 
gospodarstvo omogoča, da kupci 
izbiramo med množico izdelkov. Dobre strani sodobnega kapitalizma

Kapitalizem je prinesel človeštvu tudi nekaj dobrega. Podjetja, 
ki tekmujejo za kupce, morajo stalno izboljševati svoje izdelke 
in storitve ter jih prodajati po čim nižjih cenah. Ljudje lahko 
kupijo več stvari ali storitev, ki lahko izboljšajo njihovo življenje. 
Kapitalistično gospodarstvo prispeva k blaginji ljudi. Zasebna 
podjetja, ki imajo velik dobiček, plačujejo državi tudi visoke 
davke, država pa veliko tega denarja porabi za skupne potrebe 
državljanov (za šolstvo, zdravstvo, kulturo itd.).
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8. Kaj je po tvojem mnenju v današnjem kapitalističnem gospodarstvu dobro in kaj je slabo? Obkroži 
odgovore in napiši pojasnila.                                                    

V kapitalistični družbi med ljudmi 
obstaja velika neenakost. Mnogi 
sicer imajo materialne dobrine, 
vendar jih je veliko tudi revnih. 
Malo posameznikov ima ogromno 
premoženje in zelo velik vpliv na 
dogajanje v družbi, na politiko, 
medije itd.

uspeh, za denar in materialne dobrine. Če je za podjetja pomemben 
samo dobiček, se ne ozirajo niti na zaposlene niti na škodo, ki jo 
v tekmi za vse več denarja naredijo v naravnem okolju. Posledica 
tekmovanja med podjetji je tudi, da je v nekaterih delih sveta 
izdelkov in storitev več, kot jih potrošniki potrebujemo.

Lastniki podjetij nenehno iščejo poti, po katerih bi zmanjšali 
stroške podjetja (in s tem povečali dobiček). Znižujejo plače, iščejo 
kraje in dežele, kjer so ljudje pripravljeni delati več in za nižjo 
plačo. Pogosto odpuščajo zaposlene, zato se ti stalno bojijo, da 
bodo izgubili delo in s tem plačo. Lastniki podjetij lahko tudi s 
slabimi odločitvami povzročijo, da podjetja propadejo. Na primer, 
ker vložijo denar v izdelek, ki ga na trgu ne morejo prodati. 
Zaradi odpuščanja zaposlenih in propada podjetij je vse več ljudi 
brezposelnih. Vse navedeno lahko privede do gospodarske krize.

Kapitalizem je svetovna gospodarska ureditev. V Sloveniji lahko 
izkoristimo dobre strani te ureditve in zmanjšamo njene slabe 
strani. Državo moramo urediti tako, da bodo razmere za poslovanje 
podjetij ugodne. To pomeni, da podjetja spoštujejo pravice 
zaposlenih in s svojo dejavnostjo ne škodijo naravnemu okolju. 
Podjetjem pa na primer nudimo dobro izobražene kandidate za 
zaposlitev.

 

€

BESEDNJAK

Gospodarska kriza – stanje, 
ko se v gospodarstvu ugodne 
razmere za delovanje podjetij 
hitro slabšajo.

8.1.

8.2.

8.3.

V trgovinah lahko izbiramo med vedno večjim številom podobnih izdelkov.

                                        

Industrija vedno bolj izkorišča naravna bogastva na našem planetu.

                                        

Razlike med premožnimi in revnimi ljudmi so v večini držav vse večje.

                                        

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Večina ljudi se mora vse življenje učiti.                                        

Uspešna podjetja plačujejo visoke davke državi.                                       

V medijih (radio, TV, časopisi, svetovni splet) je vse več oglasnih sporočil.                                     

V tovarnah vedno več dela opravijo računalniki in roboti.

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

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?

dobro  slabo

Zakaj tako misliš?

Pogovorite se o vprašanjih, na katera ste različno odgovorili.

Finančni načrt države
Država za svoje delovanje potrebuje denar. Denar dobi na primer 
od posameznikov in podjetij. Ti plačujejo različne davke, prispevke 
in druge dajatve, carine, denarne kazni itd. Država dobi tudi del 
dobička, ki ga ustvarijo podjetja, in dividende od dobička državnih 
podjetij. Od bank dobi obresti za denar, ki ga ima na svojem računu. 
Posamezniki plačujejo od svojih plač in drugih dohodkov davek, ki 
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V oddelčni skupnosti se pogovorite, ali je naloga medijev tudi to, da državljane opozarjajo na 
morebitno nepravilno porabo državnega denarja. Zakaj?

se imenuje dohodnina. Višina dohodnine je odvisna od prihodkov. 
Višji kot so prihodki posameznika, višja je dohodnina. Obstajajo pa 
tudi davki, katerih višina je za vse posameznike enaka ne glede na 
njihove prihodke. Na primer ob nakupu knjige plačamo vsi enako 
višino davka. Ta davek se imenuje davek na dodano vrednost ali 
DDV.

Posebna vrsta davkov so trošarine. To so davki, ki jih ob nakupu 
tobaka, alkohola, goriva in kurilnega olja plačajo kupci.

Država lahko porabi več denarja, kot ga zbere v državnem 
proračunu. Če so izdatki države večji od prihodkov, pravimo, da ima 
država proračunski primanjkljaj. Država se mora v tem primeru 
zadolžiti. Vzemimo za primer Slovenijo. Če zbere približno osem 
milijard evrov, porabi pa devet milijard, je proračunski primanjkljaj 
ena milijarda evrov. Za toliko se mora naša država zadolžiti. Ta dolg 
države imenujemo javni dolg. Država ga mora seveda postopno 
odplačevati. Zato ji ostane manj denarja za šole, bolnišnice, 
brezposelne, revne itd. Lahko pa država porabi manj denarja, kot 
ga je zbrala v državnem proračunu. Če so izdatki države manjši od 
prihodkov, pravimo, da ima država proračunski presežek.

 

Država in občine vsako leto izdelajo 
finančni načrt, v katerem predvidijo, 
koliko prihodkov in koliko 
izdatkov bodo imele. Temu načrtu 
rečemo državni oziroma občinski 
proračun. Z državnim proračunom 
država natančno načrtuje, koliko 
denarja bo porabila na primer: za 
delovanje šol, bolnišnic, kulturnih 
ustanov, vojske, policije, pomoč 
brezposelnim, vzdrževanje cest 
in okolja. Podobno velja tudi za 
občine.

9. Odgovori na vprašanja tako, da obkrožiš pravilni odgovor.                                               

9.1.

9.2.

9.3.

Kako se napolni državni proračun?

a. Državljani in podjetja državi plačajo davke in druge dajatve.

b. Zasebna podjetja dajejo državi posojilo.

c. 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?

a. davkojemalci b. davkoplačevalci c. davkozbiralci                                        

Katera ustanova nadzira denar v državnem proračunu in njegovo porabo? Glej stran 30, Varovanje 
pravic v državi. 

a. državni zbor b. računsko sodišče c. ustavno sodišče č. varuh človekovih pravic                                
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10.

10.1.

V polje prihodek vpiši vrsto prihodkov in v polje odhodek vrsto odhodkov države.

Napiši, kaj stori država, če ima v proračunu več odhodkov kot prihodkov.

€
Državni proračun

PRIHODKI

ODHODKI

prihodek prihodek prihodek

odhodek odhodek odhodek

V oddelčni skupnosti se pogovorite, kdaj lahko rečemo, da je denar iz državnega proračuna 
porabljen pametno.

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja

1. Kaj pomeni izraz »pravica do dela«?

2. V Sloveniji se lahko zaposlijo osebe, stare najmanj 15 let, ki se ne šolajo. Ali bi ti to starost 
spremenil/-a? Kako? Utemelji svoj odgovor.

3. Kaj vse lahko lastnik stori s svojo lastnino?

4. Izberi eno od socialnih pravic in pojasni, s katero ekonomsko pravico je povezana. Kako?

5. Zakaj je za slovenske državljane pomembno, da Slovenija ostane socialna država?

6. Pojasni razliko med javnimi in zasebnimi podjetji.

7. Opiši, kaj vse mora storiti nekdo, ki želi ustanoviti podjetje.

8. Katere interese imajo v podjetju delojemalci in delodajalci?

9. Zakaj je pomembno, da imajo podjetja sindikalne organizacije?

10. Izberi eno od dobrih strani kapitalizma in pojasni, zakaj je lahko hkrati tudi slaba stran.
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Dejavnosti
Z učiteljem/-ico se v oddelčni skupnosti pogovorite, katero dajatev morajo plačati lastniki stanovanja 
ali hiše, v kateri stalno prebivajo.

Navedi pet primerov državne lastnine.

Če si podjetje ali posameznik izposodi denar v banki, ga mora postopno vračati. Poleg tega mora 
posameznik banki plačevati obresti. Kaj so obresti?

Pri pogajanjih med delojemalci in delodajalci je pomembno, da sta obe strani pripravljeni sprejeti 
kompromis. Kaj pomeni ta izraz?

Slovenskim vojakom ni dovoljeno stavkati. Zakaj meniš, da je tako?

Z učiteljem/-ico se v oddelčni skupnosti pogovorite, kaj pomeni, da na trgu velja zakon ponudbe 
in povpraševanja. Kaj to pomeni? Kaj se dogaja s cenami, če je ponudba nekega izdelka velika, 
povpraševanje po njem pa majhno? In kaj se dogaja s cenami, če je ponudba majhna, povpraševanje 
pa veliko?

Državljani, ki prejemajo dohodke, morajo del dohodkov plačati državi kot davek. Tisti, ki imajo višje 
dohodke, plačajo državi višji davek kot tisti, ki imajo nižje dohodke. Zakaj?

Vaje za utrjevanje znanja in razmislek

1.

2.

Imaš poslovno idejo, ki bi jo rad uresničil. V zvezek nariši shemo ustanovitve svojega podjetja od 
začetka do njegovega delovanja. Pomagaj si s shemo na strani 52, Ustanovitev podjetja. Nato v 
oddelčni skupnosti izberite tri poslovne ideje. Avtorji naj jih predstavijo.                                                                              

Steklo na šolskem oknu je namerno razbil učenec Blaž. Nihče ga ni videl, ko je to naredil. Novo 
steklo bo plačala osnovna šola. Vendar mora šola od nekod dobiti denar. Odgovori na vprašanja.                                                                       

• Kako se imenuje »blagajna« iz katere dobi osnovna šola denar? 

• Kako pa »pride denar v to »blagajno«?

• Ali meniš, da bi popravilo stekla na šolskem oknu morali plačati Blaževi starši?

DA NE

Zakaj tako misliš?
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3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

V spodnji preglednici je napisanih nekaj interesov, ki jih imajo lastniki, direktorji in delavci v podjetju. 
Določi, kdo ima kateri interes. To storiš tako, da vpišeš DA pri osebah, ki imajo navedeni interes in 
črtico (–) pri tistih, ki ga nimajo. 

Interesi Lastnik/-i Direktor/-ji Delavec/-ci
Uspešno poslovanje podjetja

Višja plača

Večji dobiček

Nakup nove strojne opreme

Ohranitev delovnega mesta

Zmanjšanje števila zaposlenih

Izplačilo trinajste plače

Majhna odsotnost z dela

Slovenska država porabi denar za 
skupne potrebe državljanov, ki ji ga 
kot davek plačujejo posamezniki 
in podjetja. Ta denar na predlog 
vlade razporedi državni zbor. 
Razporeditvi tega denarja rečemo 
državni proračun. Na grafikonu 
vidiš, koliko denarja sta v nekem 
letu vlada in državni zbor namenila 
za različne skupne potrebe. Oglej 
si stolpce na grafikonu in napiši 
odgovore.

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu izobraževanje.

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu obramba.

Navedi nekaj stvari, za katere se porabi denar v stolpcu kmetijstvo. 

Napiši, zakaj misliš, da je Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti dobilo največ denarja.

Napiši, za kaj se porabi denar v stolpcu javni dolg.



Slovenija je neodvisna in samostojna država, hkrati pa je članica Evropske unije 
(EU). V vsakdanjem življenju se ravnamo po zakonih svoje države in po številnih 
predpisih EU. Slovenija je tudi članica veliko mednarodnih organizacij, med 
drugim je članica vojaške zveze NATO in Organizacije združenih narodov (OZN). V 
OZN so vključene države skoraj celega sveta. Njena glavna cilja sta preprečevanje 
oboroženih spopadov ter zavzemanje za boljše življenje ljudi in njihove pravice.

Slovenija,  
Evropska unija, svet

3.

63
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Slovenija v Evropski uniji

Slovenski državljani so se leta 2003 na referendumu odločili za 
vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo (EU). S tem so soglašali, 
da bodo o nekaterih njihovih stvareh odločale skupne ustanove 
EU. Republika Slovenija je postala članica Evropske unije 1. maja 
2004. Od takrat naprej ima svoje predstavnike v ustanovah EU. 
Večino odločitev, ki so pomembne za naše skupno življenje, pa 
sprejmemo v Sloveniji.

Ko je Slovenija postala članica EU, je na njene ustanove prenesla 
določene pristojnosti: 

• izključne pristojnosti – o teh zadevah odloča EU;

• delne pristojnosti – o teh zadevah odločata EU in Slovenija;

• podporne pristojnosti – pri odločanju EU le pomaga Sloveniji – 
skupni zakoni EU ne obstajajo. 

Oglej si shemo Pristojnosti Evropske unije.

Zemljevid prikazuje Evropo in države članice 
Evropske unije leta 2018. EU sestavlja 28 držav 
članic. Državljani Združenega kraljestva so se na 
referendumu leta 2016 odločili, da izstopijo iz EU. 
29. marca 2017 je začel teči predvidoma dveletni 
rok, v katerem bodo izstopili iz EU. Združeno 
kraljestvo ima do izstopa iz EU vse pravice in 
obveznosti kot druge države članice EU. EU ni 
zaprta zveza držav. Pripravljena je sprejeti nove 
evropske države (kandidatke).

Države članice

Države kandidatke

Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in 
Severne Irske

 

Legenda:

BESEDNJAK

Pristojnost – pravica, na primer 
ustanove, da odloča o nečem.

Pristojnosti Evropske unije

IZKLJUČNA PRISTOJNOST  
na področju

DELNA PRISTOJNOST  
na področju

PODPORNA PRISTOJNOST 
na področju

carine, pravil o 
konkurenci, skupne 
trgovinske politike,  
denarne politike itd.

kmetijstva, okolja, 
prometa, energetike, 
sociale, varnosti in 
obrambe, varstva 
potrošnika itd.

kulture, turizma, 
izobraževanja, športa, 
civilne zaščite itd.

Večina držav EU – med njimi 
Slovenija – se je dogovorila, da 
med njimi na mejah ni mejnih 
kontrol. Dogovor so sprejele v kraju 
Schengen (Luksemburg). Imenuje se 
Schengenski sporazum.

Fotografija kaže delavce, ki podirajo 
mejni prehod v Vrtojbi med Slovenijo 
in Italijo.
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Na določenih področjih ima Slovenija izključno pristojnost. Na 
primer na področju kazenske zakonodaje, dedovanja, družinske 
politike.

Slovenija je tudi članica 
Sveta Evrope, ki ni usta-
nova Evropske Unije. To je 
mednarodna organizacija, ki 
povezuje 47 evropskih držav. 
Prizadevajo si, na primer, 
za spoštovanje človekovih 
pravic, razvoj demokracije 
in pravne države. Eden od 
številnih uspehov Sveta 
Evrope je bil sprejem Evrop-
ske konvencije o človekovih 
pravicah leta 1950. Zastavo 
Sveta Evrope od leta 1986 
uporablja tudi Evropska 
unija.

Z vstopom Slovenije v EU smo se tudi priključili skupnemu trgu 
EU in s tem prostemu pretoku blaga in storitev. To pomeni, da 
lahko vsak posameznik ali podjetje preprosteje posluje in kupuje 
v kateri koli državi EU. Ker Slovenija in nekatere druge članice 
EU uporabljajo isto valuto (denar) − evro (€) −, to močno olajša 
poslovanje podjetij, nakupe posameznikov itd. 

S povezavo nekaterih evropskih držav v EU in njihovim 
sodelovanjem se krepita tudi mir in varnost v Evropi.

1.

2.

Napiši pravilne odgovore. Pomagaj si s svetovnim spletom. 

a. Koliko je držav, ki so zdaj članice EU?

b. Koliko prebivalcev ima celotna EU?

c. Koliko je uradnih jezikov v EU? 

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

                                        

Obkroži DA, če se strinjaš s trditvijo, in NE, če se z njo ne strinjaš. Če obkrožiš NE, napiši pravilen 
odgovor. 

a. V zastavi EU je 27 rumenih zvezdic.

DA  NE

b. Slovenija je postala članica EU leta 2004.

DA  NE

                                        

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.
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c. Večina politikov, ki vodijo EU, dela v pisarnah v Parizu.

DA  NE

 

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

DA  NE

                                        

d. Vsak državljan Republike Slovenije je tudi državljan EU.

DA  NE

e. Vse države, ki so članice EU, uporabljajo evro kot svojo valuto.

DA  NE

f. Državljan Republike Slovenije potrebuje posebno dovoljenje za delo v drugih državah članicah 
EU.

DA  NE

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

DA  NE

h. Vse predpise in zakone, ki veljajo v Republiki Sloveniji, sprejmejo v ustanovah EU. 

DA  NE

Primerjajte odgovore. Če na katero od vprašanj nihče ni znal odgovoriti, poiščite podatek na 
svetovnem spletu ali v drugih virih.
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Pomembne ustanove Evropske unije
Pooblastila in naloge ustanov EU so zapisane v pogodbah med 
državami članicami in EU. V pogodbah so določena pravila, ki 
jih morajo ustanove EU in države članice spoštovati. Eno izmed 
pravil je, da ima EU 24 uradnih jezikov. Na desni strani si oglej 
preglednico nekaterih pomembnih ustanov EU.

Nekateri poslanci Evropskega 
parlamenta imajo podobne ideje 
in cilje. Ti poslanci se povežejo 
v politično skupino. V Evropskem 
parlamentu je več političnih skupin, 
nekateri poslanci pa se ne povežejo 
v nobeno.

Evropski 
parlament

Evropska komisija Evropski svet
Svet Evropske 

unije
Sodišče Evropske 

unije

• Je zakonodajna veja 
EU.

• Skupaj s Svetom 
Evropske unije 
sprejema proračun 
EU, predpise, uredbe 
in zakone.

• Poslanci so iz držav 
članic EU.

• Vodi ga predsednik.

• Poslanci so izvoljeni 
za pet let.

• Slovenija ima osem 
poslancev, ki jih 
izvolijo neposredno 
slovenski volivci.

• Sedeže ima v 
Strasbourgu, Bruslju 
in Luksemburgu.

• Je izvršilna veja EU.

• Predlaga nove 
predpise in zakone.

• Skrbi, da se izvajajo 
zakoni EU.

• Pripravlja letni 
proračun EU.

• Zastopa EU izven 
njenih meja.

• Člani so komisarji 
– po eden iz vsake 
države EU.

• Vodi jo predsednik 
komisije.

• Komisarji so 
izvoljeni za pet let.

• Sedež ima v Bruslju.

• Določi splošno 
politično usmeritev 
EU.

• Imenuje nekatere 
uradnike EU.

• Člani so voditelji 
držav ali vlad držav 
EU, predsednik 
Evropske komisije, 
visoki predstavnik 
za zunanje zadeve 
in varnostno 
politiko.

• Vodi ga predsednik.

• Sedež ima v Bruslju.

• Skupaj s 
parlamentom EU 
sprejema evropski 
proračun in zakone 
EU.

• Dogovarja se o 
zunanji in varnostni 
politiki držav EU.

• Člani so ministri, 
ki so v posameznih 
državah članicah 
EU zadolženi 
za posamezna 
področja.

• Vsakih šest mesecev 
ga vodi predsednik 
(minister) iz druge 
države EU.

• Sedež ima v Bruslju.

• Zagotavlja 
spoštovanje 
evropskega prava.

• Sestavlja ga po 
en sodnik iz vsake 
države EU ter 
11 generalnih 
pravobranilcev.

• Izvoljeni so za dobo 
šest let.

• Vodi ga predsednik.

• Sedež ima v 
Luksemburgu.

Vsak slovenski državljan je danes tudi 
državljan EU, zato lahko živi in se zaposli 
v kateri koli državi članici. Na primer 
Koprčan se lahko zaposli v Bruslju, na 
Dunaju ali v Rimu enako, kot se lahko 
zaposli v Ljubljani. Policijskih in carinskih 
kontrol na mejah med večino držav EU 
ni več. 

Državljanom EU ob prehodu meje med 
državami schengenskega območja ni 
potrebno pokazati osebne izkaznice ali potnega lista. Na primer, 
Slovenija in Italija sta v schengenskem območju, Hrvaška pa ne. Če 
prečkaš mejo z Italijo, ni potrebno pokazati osebnega dokumenta. Če 
prečkaš mejo s Hrvaško, pa je potrebno pokazati osebni dokument.
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3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Pod »streho« EU smo napisali nekaj ustanov EU in njihove naloge. S črto pravilno poveži ustanove 
z njihovimi nalogami.

Napiši pravilne odgovore. Pomagaj si s svetovnim spletom.

Koliko poslancev ima Slovenija v Evropskem parlamentu? 

Kdo je sedanji predsednik Evropske komisije? Napiši ime in priimek. 

Kdo je sedanji komisar iz Slovenije? Napiši ime in priimek.

Slovenski komisar/-ka je odgovoren za področje                                                                                 .

EVROPSKE USTANOVE NALOGE

Evropski parlament Predlaga evropske predpise, ki jih obravnava 
in sprejme Evropski parlament.

Svet EU Obravnava in sprejema predpise, zakone in 
uredbe.

Evropski svet Razsoja, ali v neki državi politiki, ustanove ali 
podjetja kršijo evropske predpise.

Evropska komisija Določa prednostne naloge EU.

Sodišče EU Skupaj z Evropskim parlamentom sprejema 
evropski proračun.

EVROPSKA UNIJA (EU)

V oddelčni skupnosti preverite rešitve naloge.

V oddelčni skupnosti preverite, ali ste odgovorili pravilno.

Evropski predpisi in vsakdanje življenje
Veliko evropskih predpisov nam olajša življenje. Na primer: Evropski 
parlament je določil, da v državah članicah EU telefoniramo, 
pošiljamo SMS-sporočila, brskamo po svetovnem spletu itd. po 
enaki ceni kot v Sloveniji. Med drugim določajo tudi:

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

• katere pravice imajo potniki na vlakih in letalih;

• kaj mora biti napisano na embalaži živil in hrane, ki jih kupimo 
v trgovinah;



Evropska komisija odobrila uvoz nekaterih gensko spremenjenih rastlin

Evropska komisija je odobrila uvoz gensko spremenjene koruze in 
sladkorne repe, ki ju proizvajajo podjetja v ZDA […] Tako je kljub ostremu 
nasprotovanju evropskih združenj in več kot polovice evropskih potrošnikov 
[…] omogočila širjenje gensko spremenjenih pridelkov po Evropi. 

[…] Ljudje se namreč bojijo, da bodo postali slabo odporni na antibiotike, 
kar naj bi povzročale gensko spremenjene rastline. […]
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5.

5.1. V EU delujejo poleg parlamenta še druge politične ustanove. Ena od teh ustanov je omenjena v 
članku. Imenuje se  

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

V večini primerov je dobro, da evropski predpisi veljajo za vse 
države EU. Vzemimo predpise, ki za vse članice določajo, koliko 
plinov smejo tovarne izpustiti v ozračje. Če bi samo ena država 
zmanjšala količino teh plinov, ji to ne bi dosti pomagalo. Njeno 
ozračje bi bilo vseeno onesnaženo zaradi plinov, ki bi jih spuščale 
v ozračje tovarne v sosednjih državah.

Niso pa vsa evropska pravila ugodna za državo Slovenijo in njene 
državljane. Oglejmo si primer neugodnega pravila. V morju blizu 
obal je vse manj rib. Zato je Evropski parlament sprejel predpis, 
ki ribiškim ladjam prepoveduje, da bi blizu obal lovile z velikimi 
mrežami. Ta predpis ne povzroča težav državam, ki imajo veliko 
morja. Slovenija pa ima malo morja in naši ribiči lovijo v obalnem 
morju. Prepoved uporabe mrež je zanje zelo neugodna.

5.2.

5.3.

5.4.

V tej ustanovi je en član iz vsake države članice EU. To pomeni, da ima ta ustanova                                 članov.

Evropska komisija opravlja več nalog. Ena je opisana v zgornjem članku. Katera? 

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

5.5. Kako članstvo v EU vpliva na tvoje vsakdanje življenje? Napiši tri primere.

Poizvedite, katere druge naloge opravlja politična ustanova, ki je navedena v naslovu članka.
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6.

6.1.

6.2.

Spodaj je devetnajst zapisov. Razvrsti jih tako, kot misliš, da so pomembni za slovenske državljane. 
To storiš tako, da napišeš števko 1 v stolpec pred tisti zapis, ki je zate najpomembnejši, števko 2 pred 
tistega, ki je malo manj pomemben, in tako naprej za vse zapise.

Pojasni, zakaj si označil/-a zapis s števko 1 kot najpomembnejši za državljane EU.

Pojasni, zakaj si označil/-a zapis s števko 20 kot najmanj pomemben za državljane EU.

V oddelčni skupnosti se pogovorite o zapisih, 
ki ste jih izbrali za najpomembnejše.

Števka Zapis

V EU se varno počutim.

Tako kot v večini članic EU v Sloveniji uporabljam evro.

Ko bom polnoleten, bom lahko na volitvah poslancev Evropskega parlamenta vplival na 
evropsko politiko.

Lahko se redno zaposlim na Nizozemskem.

EU spodbuja ekonomski razvoj Slovenije.  

EU ne vpliva na to, koliko davka plačam v Sloveniji.

Tudi z evropskimi sredstvi je bil obnovljen grad v Brežicah.

EU določa, koliko rib lahko ulovijo slovenski ribiči.

Lahko se vpišem na univerzo v Pragi.

Ob nakupu izdelka v Španiji mi ni treba plačati carine.

Lahko se preselim in bivam v vsaki državi članici EU.

EU mi zagotavlja temeljne človekove pravice in svoboščine.

EU spodbuja pridelavo lokalnih živil.

Ustanovam v EU lahko pišem v slovenskem jeziku.

EU podpira trajnostni razvoj Slovenije.

Z evropsko zdravstveno kartico lahko med počitnicami poiščem nujno zdravniško pomoč v 
javnih zdravstvenih ustanovah EU. 

EU z denarjem pomaga preživeti nekaterim kmetijam v moji občini.

EU pomaga utrjevati demokracijo v državah članicah.

Lahko se prosto gibam med večino držav članic EU.



Izvleček iz Ustanovne listine OZN:

Mi, ljudstva združenih narodov, ki smo odločeni, da obvarujemo prihodnje 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 […]

7.

Vse članice OZN 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 tri stvari, za katere 
si prizadeva OZN:

Vir: Ustanovna listina OZN.
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Iz svojih odgovorov naredite v oddelčni skupnosti skupen seznam tega, za kar si prizadeva OZN.

Slovenija je članica nekaterih 
mednarodnih organizacij
Organizacija združenih narodov
Organizacija združenih narodov (OZN) povezuje skoraj vse države 
sveta. Je največja človekoljubna svetovna zveza držav. OZN ima 
več ciljev, med njimi tudi enakopravnost držav in samoodločbo 
narodov. Države članice OZN so se obvezale, da sporov ne bodo 
reševale z orožjem, temveč s pogovori. Vendar pogovori niso 
vedno uspešni in lahko pride do oboroženega spopada. Takrat OZN 
skuša doseči, da se spopadi prekinejo. Lahko tudi odloči, da bo 
na ozemlje, kjer so spopadi, poslala vojake – mirovne sile. Vojaki 
mirovnih sil zaščitijo civilne prebivalce in skušajo ločiti skupine, 
ki se vojskujejo.

OZN je tudi človekoljubna ustanova. Ob velikih naravnih nesrečah 
ali oboroženih spopadih organizira dostavo hrane in zdravil za 
ljudi, ki so jih prizadele lakota in nalezljive bolezni. Slovenija 
močno podpira to dejavnost OZN.

Slovenija je bila sprejeta v 
Organizacijo združenih narodov 25. 
maja 1992. Sedež te organizacije je 
v New Yorku, v Združenih državah 
Amerike. 

Napis UN na čeladi vojaka je kratica 
OZN v angleškem jeziku – United 
Nations. 

a.

b.

c.
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Organizacija severnoatlantskega sporazuma
Leta 2003 je večina slovenskih volivcev glasovala za vstop v vojaško 
in politično zvezo z imenom Organizacija severnoatlantskega 
sporazuma (NATO). Slovenija je postala članica te organizacije leta 
2004. Glavna cilja zveze NATO sta skupna obramba in varnost držav 
članic. Članicam jamči, da jim bo pomagala, če bodo napadene.

Zveza NATO je v preteklosti z vojsko nekajkrat posredovala v 
državah, ki niso njene članice, ker so tamkajšnji dogodki ogrožali 
mir. Danes nekatere članice – tudi Slovenija – s svojimi vojaki 
(misijami) preprečujejo spopade, na primer na Kosovu in v 
Afganistanu.

Del slovenskih državljanov nasprotuje članstvu Slovenije v NATU 
tudi zato, ker so se s tem povečali stroški za slovensko vojsko. 
Drugi pa menijo, da smo zaradi članstva v tej vojaški zvezi varnejši.

Na zemljevidu 
levo razberi, katere 
države so članice 
zveze NATO.

8. Zveza NATO je večkrat izvedla vojaške akcije v državah, ki niso članice te organizacije. Nekateri 
slovenski državljani so proti temu, da bi v takšnih akcijah sodelovala Slovenija, drugi pa to podpirajo. 
Kaj misliš ti? Preberi primer in napiši, ali naj bi Slovenija poslala svoje vojake v to državo.

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?

V oddelčni skupnosti se pogovorite o svojih mnenjih. 



Slovenija je članica organizacije z imenom OECD 
(Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj). To 
je organizacija, ki povezuje gospodarsko razvite države. 
Članice druga drugi svetujejo, kako reševati gospodarske 
težave in kako koristno uporabiti znanje in tehnologijo. 
Med drugim OECD z raziskavami tudi ugotavlja, kako 
uspešni so 15 letniki in odrasli iz različnih držav v 
matematiki, naravoslovju ter pri branju. 
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Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj

9. Obkroži in napiši odgovor.

DA NE

Zakaj tako misliš?

DA NE

Zakaj tako misliš?

V oddelčni skupnosti poskusite oblikovati enotno stališče.

9.1.

9.2.

Tudi na področju izobraževanja Slovenija že od osamosvojitve naprej sodeluje v organizacijah, ki 
izvajajo raziskave v katerih kateri sodeluje veliko držav EU, pa tudi drugih držav. Ena teh organizacij 
je IEA (Mednarodna organizacija za merjenje učinkov izobraževanja). 

V raziskavi IEA, ki je preverjala koliko znanja imajo osmošolci iz državljanske vzgoje se je ugotovilo, 
da so osmošolci leta 2016 znali pri državljanski vzgoji več kakor učenci leta 2009. 

Je pomembno, da osmošolci v Sloveniji  pri državljanski vzgoji znajo vedno več?

V isti raziskavi so ugotovili, da osmošolci v Sloveniji niso tako pripravljeni sodelovati v družbi, kakor 
njihovi vrstniki iz nekaterih drugih držav. 

Se ti zdi pomembno, da so učenci pripravljeni sodelovati v družbi.
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Dejavnosti
Republika Slovenija tudi samostojno sprejema odločitve. Na primer o tem, kako bo 
organizirano šolanje, kaj se bodo učenci in dijaki v šolah učili. Zakaj je pomembno, 
da v Sloveniji sami odločamo o tem?

Potrošnike v EU ščiti veliko evropskih predpisov. Na primer, da so na embalaži 
prehranskih izdelkov podatki o sestavinah živil in hrane. Zakaj je to pomembno?

Napiši imena držav EU, ki ne uporabljajo evra.

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja
1. Slovenija je članica Evropske unije, zato mora v nekaterih primerih ravnati tako, kot 

odločijo ustanove EU. V katerih primerih pa lahko ravna Slovenija povsem samostojno?

2. Zakaj je za Slovenijo koristno, da je članica EU? Navedi vsaj tri razloge.

3. Katere glavne naloge opravlja Evropska komisija?

4. Katere glavne naloge opravlja Evropski parlament, iz katerih držav so njegovi poslanci in 

kdo jih izvoli?

5. Pojasni razliko me Evropskim svetom in Svetom Evrope.

6. Primerjaj naloge Sodišča EU in Evropske komisije.

7. Zakaj je ugodno, da ima več držav EU enako valuto (evro)?

8. Navedi in pojasni vsaj eno ugodnost, ki jo imaš kot državljan EU. 

9. Zakaj je pomembno, da je Slovenija članica OZN in sodeluje v dejavnostih, ki jih 
organizira OZN? Utemelji svoj odgovor.

10. Slovenija je članica vojaške zveze NATO. Navedi vsaj eno prednost in eno slabost 

njenega članstva v tej organizaciji.
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Vaje za utrjevanje znanja in razmislek

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Smiselno poveži spodnje pojme.                                                                       

Dopolni poved, obkroži pravilna odgovora in napiši.                                                                     

Za člane Evropskega parlamenta, ki potrjuje ali zavrača predloge 
evropskih zakonov, uporabljamo isti izraz kot za člane slovenskega 
državnega zbora. Članom evropskega parlamenta rečemo evropski                    

Slovenija ima v evropskem parlamentu osem članov. Kdo jih izvoli? Tako kot člane slovenskega 
državnega zbora tudi člane Evropskega parlamenta izvolijo (obkroži en odgovor):

a. polnoletni državljani Republike Slovenije.

b. državni zbor.

c. člani Vlade Republike Slovenije.

Poslanci Evropskega parlamenta sprejemajo zakone, ki veljajo v EU. Kako imenujemo to obliko 
demokracije?

a. Posredna demokracija. b. Neposredna demokracija.

Napiši in pojasni, kateri sta po tvojem mnenju dobra in slaba stran članstva Slovenije v EU.

Slogan EU 12 zvezdic

Dan Evrope Oda radosti

Evropska himna Združeni v različnosti

Evropska zastava 9. maj

. 

Dobra:

Slaba:

Zakaj?

Zakaj?
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3.

4.

Izpolnite manjkajoča polja.                                                                   

Poveži kratice na levi strani s trditvami na desni strani. Za eno kratico je možnih več pravilnih 
povezav.                                                                 

Evropski svet Evropski parlament Evropska komisija

Naloga 

Dolžina 
mandata

Sedež 
ustanove

OZN 

Organizacija, ki povezuje skoraj vse države sveta.

Slovensko se imenuje Organizacija za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj.

OECD

Glavna cilja zveze sta skupna obrambna in varnost članic.

UNICEF je ena od organizacij znotraj … 

Slovensko se imenuje Organizacija severnoatlantskega sporazuma.

NATO

Slovensko se imenuje Organizacija združenih narodov.

Organizacija, ki povezuje razvite države, svetuje, kako reševati 
gospodarske težave. 



Kaj je globalizacija? Razdalje in državne meje danes niso velika ovira za potovanja 
ljudi, poslovanje podjetij, prenos surovin, izdelkov, storitev, idej in informacij. 
Globalizacija ima veliko dobrih in slabih posledic za človeštvo. Tudi v Sloveniji 
doživljamo dobre in slabe strani globalizacije. Današnje generacije morajo pri 
načrtovanju razvoja družbe upoštevati načela trajnostnega razvoja.

Svetovna  
skupnost

4.
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Kaj je globalizacija

Posledice globalizacije

Zamislimo si fanta z imenom Peter. Zjutraj obleče kavbojke, 
narejene iz bombaža, ki so ga pridelali v Kazahstanu. Sešili so 
jih v Indiji. Nato si naredi napitek iz kakava, ki je bil pridelan v 
vzhodni Afriki. Posluša radio, izdelan na Filipinih. Prijatelja pokliče 
s telefonom, izdelanim v Južni Koreji. Na poti v šolo poje banano, 
pridelano v Ekvadorju. Prijatelj, ki ima rojstni dan, ga po pouku 
povabi na kosilo v mehiško restavracijo.

Popoldne Peter vključi računalnik, ki ga prodaja podjetje iz 
ZDA, izdelan pa je bil na Kitajskem. Po večerji gleda TV-dnevnik, 
ki poroča o vojni v Siriji. Napisati mora še spis z naslovom Kaj 
je globalizacija?. Kaj pomeni ta izraz? Poglejmo si primer iz 
gospodarstva. Velika mednarodna podjetja zapirajo tovarne v 
Evropi. Nove tovarne postavljajo na Kitajskem, v Indiji, Bangladešu, 
Vietnamu ... Podjetja imajo prodajalne po vsem svetu. Še hitreje 
se prenašajo informacije, moda, glasba, filmi. Vse to dogajanje je 
globalno. Izraz globalizacija pomeni, da se vse na našem planetu 
odvija tako, kot da razdalje in državne meje niso ovira za potovanja 
ljudi, poslovanja podjetij, prenos surovin, izdelkov, storitev, idej, 
kulture in informacij.

Tudi na gospodarstvo ima globalizacija močan vpliv. Podjetja 
hočejo povečati dobiček, zato se selijo tja, kjer so delavci in surovine 
najcenejši (zlasti v Aziji) in so jim pogosto kršene človekove 
pravice. Dobiček velikih mednarodnih (multinacionalnih) podjetij 
pa je vedno večji. Slaba posledica vsega navedenega je, da se 
povečujejo razlike med bogatimi in revnimi ter se uničuje okolje. 

S to risbo je risar hotel pokazati, 
kako močno je globalizacija posegla 
v naše vsakdanje življenje, kulturo in 
gospodarstvo vseh držav na svetu. 
Zaradi nje se vedno bolj brišejo meje 
med državami.

Tudi v evropskih mestih se srečujejo, 
živijo, delajo in trgujejo ljudje, ki 
govorijo različne jezike, imajo različne 
navade in običaje.  

Nekateri opozarjajo, da kultura 
(moda, glasba, filmi, hrana) potuje 
predvsem v eni smeri: iz Severne 
Amerike in zahodne Evrope v druge 
dele sveta. Po vsem svetu jedo 
hamburgerje in nosijo športne 
copate znanih blagovnih znamk. 
Prevladujejo zahodna glasba in 
zahodni filmi. Pri nas naj bi se 
mladi ne zanimali več za slovensko 
kulturo, posnemajo videz, vedenje 
in razmišljanje igralk in igralcev v 
severnoameriških filmih, v pogovorih 
pa uporabljajo angleške besede in 
fraze. 

Globalizacija ima tudi dobre strani, saj ne more biti slabo, če se 
ljudje z različnih koncev sveta na primer drug od drugega učijo 
in si izmenjujejo znanje, informacije, ideje, izdelke in surovine. 
Oglejmo si še nekaj dobrih strani:

• Spoznavanje različnih kultur.

• Hitra širitev znanstvenih dosežkov po svetu.

• Umetnost postaja dostopna za vse več ljudi (na primer glasba 
na svetovnem spletu).

• Izobraževanje je vse bolj dostopno ljudem (izmenjave dijakov, 
študentov in učiteljev).
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Internet je odličen vir različnih 
podatkov: o daljnih krajih, vremenu, 
političnih in športnih dogodkih, 
novih izdelkih, znanstvenih dosežkih, 
novih filmih, glasbi itd. Ko iščemo te 
podatke, moramo biti previdni. Vse 
informacije in razlage na internetu 
niso zanesljive. Paziti moramo tudi 
na nevarnosti interneta, na primer 
razkrivanje osebnih podatkov in 
fotografij, posredovanje številk 
bančnih računov ali kreditnih kartic, 
prikazovanje in pozivanje k nasilju.

• Uporaba interneta omogoča hiter dostop do številnih 
informacij. 

• Vse več ljudi pozna človekove pravice, prepozna, kdaj so 
kršene, in zahteva, da se kršitve odpravijo.

• Pozitiven vpliv na gospodarstvo. Na primer slovenska podjetja 
preprosteje in hitreje kupujejo in prodajajo surovine, izdelke in 
storitve.

Internet ima dobre in slabe strani. Preprosto lahko pridemo do 
strani z netočno, zavajajočo, sporno in neprimerno vsebino. 
Avtorjem sporočil in različnih pozivov se ni treba predstaviti s 
pravim imenom, zato nekateri širijo po internetu sporne ideje ali 
pozivajo k nasilnemu vedenju. V nekaterih besedilih na internetu 
zasledimo sovražni govor, ki krši dostojanstvo ljudi in človekove 
pravice. Na primer, da moramo neko skupino ljudi sovražiti, ker 
naj bi bila kriva za vse naše težave. Pošiljanje takšnih in podobnih 
sporočil je kaznivo.

1.

1.1.

1.2.

Obkroži pravilni odgovor in odgovori na vprašanja.                                                                   

Kaj pomeni globalizacija?

a. Vse na našem planetu se odvija tako, kot da razdalje in 
državne meje niso nobena ovira za prenos izdelkov, idej in 
informacij, za poslovanje velikih podjetij in za preseljevanje 
ljudi.

Globalizacija ima veliko dobrih, pa tudi veliko slabih posledic. Za katere od naslednjih stvari meniš, 
da so dobre ali slabe?

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

b. Mladi ljudje imajo veliko priložnosti za izobraževanje v tujini. To je:                                                

dobro  slabo

Zakaj?

dobro  slabo

Zakaj?

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

c. V občinskem glasilu dobimo informacije o vsem, kar se dogaja na planetu Zemlja.
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c. V Sloveniji lahko spoznaš jedi iz drugih dežel (v kitajskih, 
italijanskih, indijskih in drugih restavracijah). To je:                                              

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

d.   Neko uspešno slovensko podjetje se bo preselilo v sosednjo državo zato, ker bo tam plačevalo 
nižje davke. To je:                                   

e. Oblačila, ki jih nosiš, so izdelana v Mjanmaru. Zato so cenejša. To je:                              

f. 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:                       

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

h. Informacija o rezultatu športne tekme je takoj na internetu. To je:

dobro  slabo

Zakaj?

dobro  slabo

Zakaj?

dobro  slabo

Zakaj?

dobro  slabo

Zakaj?

dobro  slabo

Zakaj?

dobro  slabo

Zakaj?

dobro  slabo

Zakaj?

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



Izvleček iz članka:         

Vprašanje je, ali bodo državniki slišali sporočilo protestnikov […] Včeraj, dan pred 
uradnim delom vrhunskega srečanja skupine 20 najrazvitejših in najhitreje rastočih 
držav (G20), je prišlo do spopadov med protestniki, ki so vzklikali protiglobalistična 
gesla, in policijo […]

Vir: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., https://www.dnevnik.si/1042256489/svet/1042256489, dostopno 19. 9. 2017.
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Je mogoča drugačna globalizacija?
Pomembni politiki in gospodarstveniki na svetovnih srečanjih 
razpravljajo o prihodnosti človeštva. Pogosto se takrat v istem 
kraju zberejo množice, ki protestirajo (demonstrirajo) proti 
slabim stranem globalizacije. Novinarji jih pogosto imenujejo 
»protiglobalisti«. Ta izraz ni točen. Protestniki (demonstranti) niso 
proti temu, da bi vse človeštvo sodelovalo v razvoju. Hočejo pa, da 
bi globalizacija potekala bolj pravično in pošteno. Njihovo geslo 
je »Drugačen svet je mogoč«. Pogosto se ti protesti sprevržejo v 
spopade s policijo.

Greenpeace je nevladna organizacija, ki se med 
drugim bori za čisto okolje, zaščito oceanov in 
pragozdov. Deluje v mnogih državah sveta, tudi v 
Sloveniji, kjer tudi opozarja na primer na dim, ki 
se vali iz dimnikov hiš in tovarn ter avtomobilskih 
izpušnih cevi. Ta dim vsebuje pline, ki onesnažujejo 
ozračje, škodujejo zdravju ter življenju živih bitij. 

Organizacije, ki se borijo proti slabim 
posledicam globalizacije, pripravljajo 
velika svetovna srečanja – imenujejo 
se Svetovni socialni forum. Na teh 
srečanjih predstavljajo nove ideje o 
svetu, ki bi bil pravičnejši, bi imel 
več delovnih mest in bolje ščitil 
človekove pravice ter okolje.

2.

2.1.

2.2.

Preberi članek, obkroži odgovor in napiši svoje mnenje.                                                                 

Preglej besedilo članka in sliko. Proti čemu so protestirali ljudje, ki so se spopadli s policijo?

a. Proti temu, da se politiki dogovarjajo o mednarodnih vprašanjih.

b. Proti slabim stranem globalizacije.

c. Proti vojnam.

                                                               

Nekateri protestniki so svoje nezadovoljstvo izrazili tako, da so postali nasilni. Ali meniš, da je to 
dober način opozarjanja na težave v današnjem svetu?

                                                               DA NE

Zakaj tako misliš?
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2.3. a. Napiši nenasilen način postavljanja zahtev, ki se ti zdi najprimernejši. 

                                                               

b. Zakaj misliš, da je najprimernejši? 

                                                               

Pogovorite se o tem, zakaj skupine ljudi postanejo nasilne.

Globalizacija v gospodarstvu
Danes podjetja poslujejo tako, kot da razdalj in meja med državami 
sploh ni. Poslovneži, ki vodijo velika podjetja, nenehno iščejo 
informacije o tem, kje na našem planetu je mogoče najugodneje 
nekaj kupiti in prodati. Zanimajo jih dežele, kjer je veliko surovin 
in so poceni, ljudje pa iščejo delo. Podjetje namreč lahko izdeluje 
nek izdelek v različnih deželah. Oglej si spodnji primer.

Tudi slovenska podjetja poslujejo globalno. Slovenski državljan 
lahko na primer ustanovi podjetje v neki drugi državi, in prav tako 
tujec v Sloveniji. Zato je pomembno, da imajo države na področju 
gospodarstva podobna ali enaka pravila, ki vsem omogočajo lažjo 
proizvodnjo, prevoz, prodajo ter nakup izdelkov in storitev.

V nekaterih deželah so ljudje 
pripravljeni delati za nizke plače 
in več časa na dan kot na primer v 
EU, kjer zaposlene ščitijo zakoni in 
sindikati. Na fotografiji je kitajska 
delavka, ki izdeluje elektronske 
naprave.

Preden na primer pridejo kavbojke v naše omare, v povprečju naredijo 50.000 km dolgo pot. Pot kavbojk je tako 
zapletena, ker podjetja zaposlijo delavce v različnih delih sveta. To pa zato, ker iščejo delavce, ki najceneje opravijo 
delo. Tudi material za kavbojke podjetja kupujejo in pošiljajo v izdelavo v različne kraje. Prevozna sredstva – tovornjaki, 
letala, vlaki in ladje – pa močno onesnažujejo okolje. Vendar vodilnih v podjetjih to ne skrbi. Njihov cilj je čim večji 
dobiček.

TURČIJA

BOLGARIJA

POLJSKA
KITAJSKA

FRANCIJA

SLOVENIJA

Bombaž predelajo v prejo.
TAJVAN

Iz bombaža izdelajo blago.

TUNIZIJA
Bombaž iz Tajvana 
pobarvajo z barvo, ki so jo 
izdelali na Poljskem.

V Bolgariji naredijo posebno 
vrsto blaga (denim), ki je 
trpežno, mehko in se ne mečka.

Izdelajo barvo za barvanje blaga.
Kavbojke sešijejo in pri 
tem uporabijo gumbe iz 
Italije in blago iz Švice.

Kavbojke iz Kitajske 
operejo s kamni iz Grčije.

Kavbojke prodajajo 
v trgovinah po 
Sloveniji.

KAZAHSTAN

Bombarž raste na velikih 
plantažah. Tam ga obirajo 
ročno in strojno.

ITALIJA

ŠVICA

GRČIJA

Izdelajo gumbe in zakovice.

Izdelajo blago za podlago.

Pripravijo kamenje za 
pranje blaga.
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Nadzor nad svetovnimi surovinami
Na zemlji je količina naravnih bogastev omejena, na primer pitne 
vode, nafte in rudnin. V sušnih predelih Afrike že zdaj primanjkuje 
pitne vode, mnogi vodni viri (jezera, podzemne vode) pa so 
onesnaženi. Veliko virov vode so prevzela zasebna podjetja. S 
prodajo pitne vode bodo podjetja veliko zaslužila. Podobno je z 
nafto in rudninami. Velike države in podjetja, ki poslujejo globalno, 
dobivajo nadzor nad tistimi deli planeta, kjer je največ naravnih 
bogastev (npr. nafta in redke kovine). Kako pa lahko dobijo nadzor? 
Povežejo se z vodilnimi politiki v gospodarsko manj razvitih 
državah, pošiljajo jim svetovalce, denarno pomoč in vojaško 
opremo. V zameno lahko neomejeno izkoriščajo naravna bogastva 
v teh državah.

Nadaljujmo s primerom kavbojk. Vzemimo, da je njihova končna 
cena v slovenski trgovini 30 evrov. Risba kavbojk desno prikazuje 
razdelitev zaslužka ob njihovi izdelavi. 

Ti podatki na risbi kavbojk razkrijejo vsaj dve slabi strani 
globalizacije:

• Kako slabo so plačani delavci, ki v »revnih« deželah 
(gospodarsko manj razvitih) izdelujejo kavbojke. Za 10 in več 
ur dela zaslužijo komaj evro na dan.

• Delavci se bojijo, da bodo izgubili delo. Nikoli ne vedo, kdaj 
bo lastnik prestavil proizvodnjo tja, kjer delavci delajo še za 
nižjo plačo.

Negativne posledice gospodarske globalizacije
Podjetja hočejo povečati dobiček, zato se selijo tja, kjer so delavci 
in surovine najcenejši. Delavcem v deželah, kamor se je preselil 
velik del industrije (zlasti v Aziji), pogosto kršijo človekove pravice. 
To sta zlasti pravica do zadostnega počitka in pravičnega plačila. 
Dobiček velikih mednarodnih (multinacionalnih) podjetij pa je 
vedno večji – razlike v bogastvu se povečujejo.

V Ustavi Republike Slovenije piše: 
»Vsakdo ima pravico do pitne vode 
[…]« S tem smo v Sloveniji želeli 
doseči, da bo pitna voda iz javnih 
vodovodov dosegljiva vsem.

BESEDNJAK
Prevzeti vir – kupiti ali dobiti v 
upravljanje.

3. Poizvedi in napiši ime slovenskega podjetja, ki je zaradi globalizacije zaprlo ali preselilo proizvodnjo 
v drugo državo. 
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3.1.

3.2.

Na risbi kavbojk na strani 83 si ponovno oglej razdelitev zaslužka. Kako bi ti razdelil/-a zaslužek? 
Napiši v odstotkih:

• Plače delavcev:          %.

• Materialni stroški:   %.

• Stroški prevoza:           %.

• Blagovna znamka podjetja:     %.

• Trgovina na drobno:      %.

                                                               

Pojasni, zakaj bi tako razdelil/-a zaslužek. 

                                                               

V oddelčni skupnosti poskusite poenotiti razdelitev zaslužka pri izdelavi kavbojk.

Težave človeštva 
Revščina
Premoženje je med ljudmi po svetu zelo neenakomerno razdeljeno. 
Majhen odstotek najpremožnejših ljudi ima v lasti večino vsega 
bogastva na planetu. Tudi v gospodarsko razvitih državah so med 
ljudmi velike razlike v premoženju. Te razlike se še povečujejo. 
Mnogi menijo, da to ni pravično.

Razlike v premoženju so tudi slabe za demokracijo. Vsi državljani 
naj bi imeli enake pravice, da se v medijih »sliši« njihovo mnenje. V 
resnici pa mediji veliko pogosteje objavljajo mnenja pomembnih 
in premožnih ljudi kot mnenja revnejših ljudi.

Revščina pa se ne kaže samo kot majhen zaslužek. Reven je tudi 
tisti, ki nima dostopa do izobraževanja, informacij in kulture. V 
nekaterih deželah ima le malo ljudi dostop do interneta. Vendar bi 
jim dostop do tega kaj malo pomagal, če so lačni in so jim kršene 
temeljne človekove pravice. Mnoge organizacije pomagajo revnim 
ljudem, beguncem in tistim, ki jih je prizadela vojna.

Lakota, nalezljive bolezni in jedrska oborožitev
V revnih državah primanjkuje hrane in zdravil. Zato je tam veliko 
prebivalcev lačnih in bolnih. Pogosto nas novinarji preko medijev 
obveščajo o lakoti in boleznih v Etiopiji, Sudanu in drugje. 

Tudi v Sloveniji so razlike med 
premožnimi in manj premožnimi 
vedno večje. Nekatere organizacije 
omogočajo otrokom iz revnih družin, 
da preživijo del počitnic na slovenski 
obali. Ena takšnih organizacij je 
Zveza prijateljev mladine.
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V oddelčni skupnosti se pogovorite, katere nevladne organizacije pomagajo tem prebivalcem.

OZN že nekaj desetletij 
ocenjuje podhranjenost 
ljudi po svetu. Grafikon 
prikazuje število 
podhranjenih ljudi po 
svetu od leta 1991 do 
leta 2016.

V dežele, kjer so ljudje lačni in bolni, pošiljajo pomoč humanitarne 
organizacije, vlade gospodarsko razvitih držav in Organizacija 
združenih narodov. Tudi država Slovenija in njeni prebivalci 
pošiljamo denar, hrano, zdravila in oblačila. 

4. Vsako leto je tudi v Afriki večja suša, zato kmetje pridelajo vse manj 
koruze. Napiši, kako po tvojem mnenju suša in manjši pridelek 
vplivata na kmete in prebivalce?

                                                               

Napiši, kako bi lahko ti pomagal tem kmetom?

                                                               

Topla greda
Ogromne količine fosilnih goriv (nafte, premoga) uporabljamo za 
delovanje toplotnih elektrarn, za ogrevanje stanovanj, delovanje 
avtomobilskih motorjev itd. Ob zgorevanju teh goriv med drugim 
nastaja plin ogljikov dioksid (CO2). Ta plin preprečuje, da bi 
se toplota, ki nastaja na zemeljski površini, razpršila v vesolje. 
Temperatura zemeljskega ozračja se zato postopno povečuje. 
Pojav imenujemo učinek tople grede.

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

Neobnovljivi viri energije (fosilna 
goriva) so nastajali milijone let. To 
so premog, nafta, zemeljski plin in 
jedrska energija. Njihova slabost 
je to, da dolgo nastajajo, se lahko 
hitro porabijo, njihova poraba pa 
onesnažuje okolje. 

Obnovljivi viri energije so tisti, ki 
se nenehno obnavljajo in so okolju 
prijazni. To so energija sonca, vetra, 
vode, zemlje (geotermalna energija), 
biomasa.    
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Energija, ki se 
sprosti v vesolje.

so
nč

na
 sv

et
lo

ba

Sončna svetloba, ki se 

sprosti v vesolje.

Energija, ki se vpije v zemljo.

toplogredni plini (ogljikov dioksid …)

Energija, ki se vrne 

na zem
ljo.

Trenutno je na svetu devet držav, ki imajo jedrsko 
orožje. Za eno državo pa obstaja sum, da ga razvija. 
Z jedrskim orožjem je mogoče uničiti celo mesto ali 
majhno državo, kot je Slovenija. Zato so spori med 
državami, ki imajo jedrsko orožje, zelo nevarni za 
svet. Slovenija jedrsko energijo uporablja samo v 
civilne namene in nima jedrskega orožja.

Na fotografiji je oseba oblečena v obleko, ki jo ščiti 
pred radioaktivnim sevanjem.

5. Človeštvo bo imelo težave, 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.

                                                               

V oddelčni skupnosti predstavite svoje odgovore.
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6.

6.1.

Ena od velikih težav človeštva je hitra rast števila prebivalcev, zlasti v Aziji in v Afriki. Prebivalcev na 
našem planetu je vedno več in težko je zagotoviti dovolj hrane za vse. Kako zmanjšati rast (povečanje 
števila) prebivalcev? Spodaj smo navedli nekaj možnih ukrepov, ki bi jih lahko uvedle države. Ali bi 
bili humani, demokratični in učinkoviti? Obkroži številko pri vsaki lestvici. Pri lestvici humanosti 
pomeni številka 1 humano, številka 2 ne prav humano, številka 3 pa nehumano. Podobno pri lestvici 
demokratičnosti 1 pomeni demokratično (pri učinkovitosti pa učinkovito) itd. 

Rast svetovnega prebivalstva
Pred malo več kot dvajsetimi leti je na zemlji živelo nekaj čez pet 
milijard ljudi, danes pa približno 7,4 milijarde. Število prebivalcev 
ne narašča povsod po svetu enako hitro. V revnejših državah 
narašča bistveno hitreje kot v bogatejših (gospodarsko razvitih) 
državah.

Če bo rast prebivalcev taka, kot je danes, bo na zemlji sredi 21. 
stoletja živelo že približno deset milijard ljudi. Bo mogoče zanje 
pridelati dovolj hrane in pridobiti dovolj energije? Kaj storiti, da 
bo rast prebivalstva manjša?

1990 5,3 milijard

7,3 milijard

8,5 milijard

9,7 milijard

11,2 milijard

2015

2030

2050

2100

Država 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 oče v zapor.

humano 1  2 3 nehumano

demokratično 1  2 3 nedemokratično

učinkovito 1  2  3  neučinkovito

BESEDNJAK

Ukrep (države) – 
odločitev države 
(sprejem zakona), po 
kateri se morajo vsi 
ravnati.

Humano - človečno; 
tisto, kar je narejeno 
tako, da se spoštuje 
želje in potrebe ljudi.

6.2. Ljudi, ki že imajo enega otroka, država prisili k operaciji, po kateri ne bodo več plodni.

humano 1  2 3 nehumano

demokratično 1  2 3 nedemokratično

učinkovito 1  2  3  neučinkovito

Grafikon prikazuje predvideno rast svetovnega prebivalstva od 1990 do 2100. 
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6.3.

6.4.

Država ve, da imajo revni ljudje največ otrok. Zato bo poskusila v petih letih odpraviti najhujšo 
revščino.

humano 1  2 3 nehumano

demokratično 1  2 3 nedemokratično

učinkovito 1  2  3  neučinkovito

Država prosi zdravnike in učitelje, naj ljudi prepričajo, da bodo z enim otrokom živeli bolje kot z več 
otroki. Ljudem zastonj delijo sredstva proti spočetju.

humano 1  2 3 nehumano

demokratično 1  2 3 nedemokratično

učinkovito 1  2  3  neučinkovito

Pogovorite se o ukrepih, o katerih imate različna mnenja. Ugotovite, ali je kateri izmed ukrepov 
human, demokratičen in učinkovit hkrati.

Vsako živo bitje (organizem) ima v 
jedru celice genski zapis (sestavlja 
ga mnogo genov). Ta zapis določa, 
kako se bo organizem razvijal in 
deloval v določenem okolju. Vse to 
(med drugim) preučujejo bioinženirji. 
Verjetno si že slišal/-a za gensko 
spremenjene organizme (GSO). 
Danes lahko bioinženirji v nek 
organizem vnesejo določen gen iz 
drugega organizma, da bi izboljšali 
želeno lastnost pri prvem organizmu. 
GSO so lahko mikroorganizmi 
(bakterije, glivice, virusi), rastline ali 
živali.

Ko posameznik odvrže kos plastike 
v grmovje, je prepričan, da en sam 
kos ne more bistveno škodovati 
podtalnici, prsti, videzu okolja in 
kakovosti življenja živih bitij. Težava 
je v tem, da tako razmišljajo tisoči 
posameznikov. Zato je v Sloveniji 
približno 50.000 nedovoljenih (divjih) 
odlagališč odpadkov. Ta odlagališča 
so ustvarili ljudje, ki so se hoteli 
brezplačno znebiti odvečnih stvari.

Pri nadaljnjem razvoju tehnologije 
in znanosti se zato ljudje sprašujejo: 
Ali smemo to storiti? Je to dejanje 
etično? Znanstveniki lahko z 
nespolnim razmnoževanjem celic 
(kloniranjem) ustvarijo bitje, ki je 
popoln posnetek nekega drugega 
bitja iste vrste. Znanstveniki znajo 
tudi spremeniti dedna sporočila 
v genih, ki določajo, kakšne bodo 
celice, ki bodo šele nastale, in 
kakšne lastnosti bodo imeli potomci 
organizmov. V nekaterih primerih 
je to lahko koristno. Na primer: Za 
sušne predele Afrike bi morda lahko 
»izdelali« govedo, ki bi lahko dolgo 
zadrževalo vodo in bi preživelo dolga 
obdobja suše – tako kot kamele.
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Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj je takšen, ki zadovoljuje potrebe sedanjega 
človeštva in ne ogroža prihodnjih generacij.

Za trajnostni razvoj lahko rečemo, da ima tri področja, ki so med 
seboj povezana:

• gospodarstvo (na primer varno delovno okolje, razvoj novih 
tehnologij),

• družba (na primer izboljšanje prometne varnosti, odprava 
revščine) in

• okolje (na primer ohranjanje oceanov, varovanje gozdov).

Varčujmo  
z energijo.

Izdelke  
uporabimo 
ponovno ali 
podarimo.

Zmanjšajmo 
količino 

odpadkov. Kupujmo toliko 
hrane, kot je 
potrebujemo.

Kupujmo 
premišljeno 
– kupujmo 

zeleno.
Ne 

pretiravajmo 
z ogrevanjem 
in hlajenjem.

Varčujmo  
z vodo. 

Vozimo se z javnimi 
prevoznimi sredstvi.

TRAJNOSTNA 
POTROŠNJA

Z izrazom trajnostni razvoj označujemo takšen razvoj 
človeštva, ki zadovoljuje (obkroži odgovor):

a. Sedanje potrebe.

b. Potrebe prihodnjih generacij.

c. Sedanje potrebe in potrebe prihodnjih generacij.

č. Potrebe preteklih, sedanjih in prihodnjih generacij.

7.

V oddelčni skupnosti se pogovorite ali s premišljenim 
nakupovanjem (kaj in koliko) prispevate k varovanju okolja.

Na spodnjem primeru si poglejmo, kako 
moramo ravnati potrošniki, da bomo 
skrbeli za trajnostni razvoj okolja.
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Dejavnosti

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja
1. Zakaj velika mednarodna podjetja (na primer multinacionalke) pogosto zapirajo tovarne 

v Evropi?

2. Pojasni, kaj pomeni, da je kultura globalna.

3. Navedi dve dobri strani globalizacije. Pojasni, zakaj sta po tvojem mnenju dobri.

4. Navedi dve slabi strani globalizacije. Pojasni, zakaj sta po tvojem mnenju slabi.

5. Zakaj misliš, da so razlike v premoženju ljudi vedno večje? Utemelji odgovor.

6. Navedi nekatere težave ljudi v sodobnem svetu. Zakaj misliš, da so se pojavile te težave?

7. Navedi eno tehnološko odkritje. Pojasni, kako je to odkritje ljudem spremenilo in olajšalo 
vsakdanje življenje.

8. Pojasni učinek tople grede. Navedi drobne korake, s katerimi lahko prispevaš k 

zmanjšanju učinka tople grede.

9. Predstavi težavo iz svojega lokalnega okolja, za katero meniš, da zavira trajnostni razvoj. 
Pojasni, zakaj. 

Razmisli in navedi primere globalizacije v vsakdanjem življenju.

Oceni, koliko učencev uporablja družbene medije. Zakaj se raje ne pogovarjajo »v živo«?

Poizvedi, katere vrste industrije v Sloveniji so imele zaradi globalizacije tako hude posledice, da je bilo 
treba številne tovarne zapreti.

Nekateri ljudje so revni tudi v najbogatejših državah. Zakaj meniš, da je tako?

Razmisli, kako lahko sam/-a prispevaš k reševanju globalnih težav.

Na svetovnem spletu pridobi informacije o slovenski pomoči lačnim otrokom po svetu. Izdelaj poročilo. 
Posebej navedi, zakaj ljudje želijo pomagati drugim ljudem v stiski.
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Vaje za utrjevanje znanja in razmislek

1.

2.

Oglej si nekaj izdelkov, ki jih imate doma v kuhinji, sobi in kakem drugem prostoru. Ugotovi, kje so 
bili izdelani. Nato dopolni preglednico. Oglej si dani primer.

Na zemljevidu sveta si poglej, iz katerih držav prihajajo izdelki, ki jih doma uporabljate. 

Spodaj je sedemnajst ciljev trajnostnega razvoja. Razvrsti jih tako, kot misliš, da so pomembni za 
prihodnost družbe. To storiš tako, da napišeš števko 1 pod cilj, ki je zate najpomembnejši, števko 2 
pod tistega, ki je malo manj pomemben, in tako naprej za vse cilje. Števko 17 pa uporabi pri cilju, ki 
je za prihodnost družbe , po tvojem mnenju, najmanj pomemben.

Prostor Izdelek Izdelano v državi

kuhinja rjavi sladkor Mavricij

soba

drug prostor

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Spodbujanje 
znanstvenih 

raziskav.

Cenovno 
dostopna in 

čista energija.

Odprava 
lakote po 

svetu.

Mir za 
vse ljudi.

Skrb za 
zdravo 

življenje.

Odprava 
revščine po 

svetu.

Boj proti 
podnebnim 

spremembam.

Dostop do 
čiste vode za 

vse ljudi.

Kakovostno 
izobraževanje.

Skrb za varna in 
urejena mesta in 

naselja.

Enakost med 
spoloma.

Varovanje 
življenje na 

kopnem.

Dostojno 
delo za 

zaposlene in 
gospodarska rast 

vseh držav.

Varovanje 
življenja v 

vodi.

Odgovorna 
poraba 

naravnih virov.

Pomoč 
državam v 

razvoju.

Zmanjšanje 
neenakosti med 

ljudmi.
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2.1.

3.

3.1.

3.2.

2.2.

Pojasni, zakaj si označil/-a zapis s števko 1 kot najpomembnejši.

Odgovori na vprašanja.

Potres je poškodoval hiše in poslovne stavbe v nekem 
slovenskem kraju.

Kako slovenske humanitarne organizacije pomagajo 
ljudem, ki jih je prizadel potres? 

Ali je po tvojem mnenju v Sloveniji dovolj ali premalo nevladnih 
organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski? Obkroži odgovor.

Pojasni, zakaj si označil/-a zapis s števko 17 kot najmanj pomemben.

Kako lahko ti pomagaš prizadetim ljudem v potresu? 

DA NE

Zakaj?
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4. V premetenki se skrivajo besede (pojmi) iz poglavja Svetovna skupnost. Za pomoč smo ti napisali 
vprašanja. Odgovor sestavi iz črk, ki so napisane pod isto zaporedno številko, in ga vpiši v kvadratke. 
Na koncu prepiši oštevilčene črke v polje REŠITEV, da dobiš geslo naloge. 

1. Kako imenujemo dogodek, ko množica ljudi spremeni kraj ali državo bivanja? 

2. Kako imenujemo ljudi, ki protestirajo (demonstrirajo) proti slabim stranem globalizacije? 

3. Kaj je posledica pomanjkanja hrane? 

4. Kje lahko najhitreje pridobimo različne podatke? 

5. Do česa dostopamo s pomočjo svetovnega spleta?

6. Eden od obnovljivih virov energije. 

7. Kako imenujemo pojav, ki povzroča dvig temperature zemeljskega ozračja?

8. Ena od posledic globalizacije. 

1. VEJPARNESJELE

2. BOTTAPOSGIILILR

3. LKTAAO

4. TENTINRE

5. JMIRACINFO

6. NAČNOS NEIGAERJ

7. POALT DAERG

8. VESITNOV GTR

 REŠITEV Z

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

P

P

K T

T P G R A

T

I

S

S T TN

Č N R I

I JN M

TR

T G L

S E N J
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