
 
Navodila 

za uporabo prenovljenih 
delovnih zvezkov z rešitvami 

nalog za predmet 
 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN ETIKA 
 

za 7. in 8. razred 
 
 

 
 

 

 
Ljubljana, 2018  



Navodila za uporabo prenovljenih delovnih zvezkov z rešitvami nalog za predmet DKE za 7. in 8. razred     - 2 - 
© i2 d.o.o., Ljubljana, 2018 

Navodila za uporabo prenovljenih delovnih zvezkov z rešitvami nalog za predmet 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 
Delovni zvezki so razviti po učnem načrtu, sprejetim februarja 2011. 
 
Besedilo ni lektorirano.  
 
Založila: i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana 
Za založbo: Manja Hafner Verbič 
 
E-pošta: info@i2-lj.si  
Spletna stran: http://www.i2-lj.si 
 
Oblikovanje in prelom: i2 d.o.o., Ljubljana  
 
Ilustracije: Tomaž Lavrič 
 
Prva izdaja.  
 
© i2 d.o.o., Ljubljana, april 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V teh navodilih so izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol.  



Navodila za uporabo prenovljenih delovnih zvezkov z rešitvami nalog za predmet DKE za 7. in 8. razred     - 3 - 
© i2 d.o.o., Ljubljana, 2018 

UVOD 
Namen 
Delovna zvezka z naslovom »Domovinska in državljanska kultura in etika« (7. razred: ISBN 
978-961-7038-03-3; 8. razred: ISBN 978-961-7038-02-6; izdala i2 d.o.o., Ljubljana, 2018) 
sta namenjena predmetu domovinska in državljanska kultura in etika v 7. in 8. razredu. 
Naloge iz delovnih zvezkov so namenjene: 
 
7. razred 
• spoznavanju človekovih pravic, etičnih načel, moralnih pravil, državljanskih pravic in 
dolžnosti ter vrednot, ki so temelj nacionalne in državljanske skupnosti; 
• razvijanju, urejanju in preverjanju predstav, ki jih imajo učenci o etičnih vprašanjih, 
človekovih pravicah, demokraciji in državljanskih pravicah ter dolžnostih; 
• prepoznavanju predsodkov, diskriminacije, enostranskih mnenj in stereotipov; 
• razvijanju vrednostne usmeritve, ki je temelj humane in demokratične družbe, zlasti 
razvijanju privrženosti človekovim pravicam; 
• razvijanju sposobnosti za moralno in socialno presojanje; 
• spoznavanju odnosa med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji; 
• spoznavanju nekaterih svetovnih verstev in novih verskih gibanj; 
• razvoju veščin (za izražanje mnenj, argumentiranje). 
 
8. razred 
• spoznavanju državljanskih pravic in dolžnosti ter vrednot, ki so temelj nacionalne in 
državljanske skupnosti; 
• spoznavanju osnov demokratičnega političnega sistema v lokalni skupnosti in na ravni 
države; 
• spoznavanju zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti; 
• razvijanju vrednostne usmeritve, ki je temelj humane in demokratične družbe, zlasti 
razvijanju privrženosti človekovim pravicam; 
• razvijanju sposobnosti za moralno in socialno presojanje; 
• spoznavanju medijev in njihove moči; 
• financam, delu in gospodarstvu; 
• Evropski uniji; 
• svetovni skupnosti; 
• razvoju veščin (za izražanja mnenj, argumentiranje). 
 
Vrste nalog 
Naloge iz delovnih zvezkov se delijo na: 
• naloge, pri katerih učenci obnovijo, preuredijo in na nov način povežejo znanje o človekovih 
pravicah, družbi, demokraciji, slovenski nacionalni in državljanski skupnosti; 
• naloge, pri katerih učenci uporabljajo idejo človekovih pravic in idejo demokracije v 
razčlenitvi konkretnih socialnih in državljanskih situacij; 
• naloge, pri katerih učenci oblikujejo mnenja v zvezi s problemi, ki nastajajo v slovenski 
državljanski in nacionalni skupnosti; 
• naloge, pri katerih učenci kritično razmišljajo o nekaterih mnenjih in predstavah, ki jih sicer 
brez premisleka (spontano) prevzemajo oni sami ali drugi ljudje v njihovi okolici; 
• naloge, ki vsebujejo moralne in socialne dileme ter pri učencih aktivirajo socialno in 
moralno mišljenje ter premislek o vrednotah; 
• naloge, pri katerih učenci razvijajo nekatere veščine (zlasti veščine, ki omogočajo izražanje 
mnenj in razumno sporazumevanje z drugimi). 
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Vrste nalog v delovnem zvezku 
Naloge, ki so namenjene utrjevanju in preverjanju znanja. Te naloge učenci rešujejo kot 
posamezniki, vendar jih lahko rešujejo tudi v skupinah. Naloge so večinoma namenjene 
utrjevanju in (samo)preverjanju znanja. Ločiti je mogoče med pravilnimi in nepravilnimi 
odgovori. Pomembno je, da učenci vedno dobijo »povratno informacijo« o tem, ali so nalogo 
pravilno rešili. To informacijo lahko dobijo od sošolcev in sošolk ali od učitelja. Pedagoško 
zanimiva je tudi tretja možnost: učitelj naroči učencem, naj sami preverijo, ali so njihovi 
odgovori pravilni. To lahko storijo tako, da pravilni odgovor poiščejo v učbeniku, 
enciklopedijah ali drugih knjigah, na spletu ali še kje drugje. 
 
Naloge, namenjene izražanju mnenj, oblikovanju vrednostnih presoj in reševanju etičnih 
dilem. Priporočljivo je, da učenci te naloge rešujejo v skupinah (seveda jih lahko rešujejo tudi 
posamično). Učenci se lahko razdelijo v skupine po lastnih željah, lahko pa skupine določi 
učitelj. Člani skupin se za odgovor odločijo po razpravi, ki jo vodi vodja skupine. V razpravi 
učenci iščejo soglasje o tem, kateri odgovor je najustreznejši. Če se ne morejo dogovoriti, 
izjemoma lahko glasujejo. (Takšne izjeme so lahko dobra priložnost za pogovor o tem, kakšen 
pomen imata v demokraciji soglasje in glasovanje). Če skupina do odgovora pride z 
glasovanjem, njen vodja to kasneje omeni. Skupine lahko ostanejo več tednov nespremenjene.  
 
Vseeno je dobro, da v šolskem letu nekajkrat spremenijo sestavo. Izkušnje kažejo, da se sicer 
pogosto razvije problematičen vzorec interakcije med učenci: za nekega učenca člani skupine 
vnaprej pričakujejo, da bo zelo dejaven, saj bo opravil večino dela, za nekega drugega učenca 
v skupini pa člani skupine že vnaprej pričakujejo, da ne bo dosti sodeloval. Vodja skupine, ki 
ga izberejo člani skupine, naj ne bi bil vedno isti učenec. Vsi učenci naj bi se usposobili za to, 
da vodijo delo skupine in kasneje predstavljajo rezultate drugim učencem ter jih zagovarjajo. 
 
Člani skupin v razpravi pripravijo argumente, s katerimi bodo podprli rešitev, ki jo bodo 
predstavili vsemu razredu. Značilno dodatno vprašanje ob koncu tovrstnih nalog je: Zakaj 
tako misliš? To je ključni del pedagoške strategije, ki je vgrajena v naloge. Ni toliko 
pomembno, za kateri odgovor se (vsebinsko gledano) učenci odločijo. Pomembnejše je, kako 
utemeljijo svoje odgovore, katere spoznavne, socialne ali moralne razloge (argumente) za 
svojo izbiro navedejo, kako upravičijo izbire, kako jih znajo zagovarjati pred drugimi itd. 
 
Nekatere od rešitev, ki jih bodo izbrali učenci, bodo bolj, druge pa manj skladne z normami, 
ki prevladujejo v naši državljanski, narodni in kulturni skupnosti. Vsekakor je treba pozornost 
usmeriti v argumentacijo, ki jo učenci razvijejo za svoja mnenja. Šola mladostnikom ne sme 
vsiljevati konkretnih mnenj, državljanskih, socialnih in moralnih presoj. Usmerja jih k 
spoznanju, da so nekatere presoje doslednejše in razumnejše od drugih, bolj humane, bolj 
pravične in bolj demokratične. Pomembno je, da ob reševanju nalog med učenci steče dialog. 
 
Kako in kdaj uporabljati delovna zvezka 
Naloge v delovnih zvezkih se skladno z učnim načrtom za domovinsko in državljansko 
kulturo in etiko vežejo na vsebinska poglavja, znotraj teh pa na tematske celote. Vendar ni 
treba, da učenci rešujejo naloge natančno v takšnem zaporedju, v kakršnem so natisnjene. 
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1. Posameznik, skupnost, država 
 
IDENTITETA 
1. 
Otroku bi v tem primeru Ministrstvo za notranje zadeve RS podelilo ime in slovensko 
državljanstvo. 
 
2. 
2.1. 
Podatek o imenu in državljanstvu. 
 
2.2. 
Prvih sedem števk: 
od 1. do 7. števke: DDMMLLL – datum rojstva (dve mesti za dan DD, dve mesti za mesec 
MM in tri mesta za zadnje tri števke letnice rojstva LLL); 
Datum rojstva Mance Novak je 27. 6. 2007.  
 
2.3. 
Podatki na izpisku iz matičnega registra: 
• priimek, 
• spol, 
• datum rojstva, 
• kraj rojstva, 
• državljanstvo, 
• priimek in ime matere ter očeta. 
 
3. 
3.1. 
Manca Novak ne more spremeniti: 
• datuma in ure rojstva; 
• kraja rojstva; 
• imena in priimka matere in očeta; 
 
3.2. 
Manca Novak lahko spremeni: 
• priimek; 
• ime; 
• spol; 
• državljanstvo; 
• EMŠO (Če oseba z operativnim posegom spremeni spol, mora na podlagi potrdila o 

opravljenem posegu zahtevati na upravni enoti spremembo spola v matičnem registru. S 
spremembo spola dobi tudi nov EMŠO. Temu sledi zamenjava vseh dokumentov.) 
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4. 
4.1. 
Javne listine1 ali osebni dokumenti (dokumenti s fotografijo) so: 
• osebna izkaznica, 
• potna listina, 
• obmejna prepustnica, 
• vozniško dovoljenje, 
• orožni list in  
• potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. 
 
4.2. 
NE, identiteto dokažemo z dokumentom s fotografijo. Jakob Moder ne more dokazati svoje 
identitete, saj ni dokaza, da je dokument res njegov. 
 
5. 
5.1. DA 
5.2. DA 
5.3. DA 
5.4. NE 
 
6. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
7. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
8. 
Učenci naj poiščejo še več imen za dela in poklice, ki nimajo ženskih ali moških oblik. 
8.1 
a. snažilka: snažilec 
b. medicinska sestra: medicinski tehnik 
c. babica: babičar 
č.   gospodinja: gospodinjec 
d. perica: pralec 
 
8.2 
a. pek: pekinja 
b. lovec: lovka 
c. ribič: ribička 
č.   mizar: mizarka 
d. strojnik: strojnica 
 
8.3. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
8.4. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
8.5. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
  

                                                           
1 Vir: RS Ministrstvo za notranje zadeve, Osebni dokumenti in prebivališče,  
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/, dostopno 22. 3. 2018. 
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9. 
Potrdilo o državljanstvu. 
 
9.1. Podatki v Potrdilu o državljanstvu so: 
• ime in priimek, 
• datum rojstva, 
• kraj rojstva in 
• navedba državljanstva.  
 
10. 
Tu je smiselno navesti 3. člen Ustave Republike Slovenije: Slovenija je država vseh svojih 
državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do 
samoodločbe. 
 
Nekaj možnih odgovorov: 
• Po narodnosti sem Italijan. 
• Po narodnosti sem Madžar. 
• Po narodnosti sem Rom. 
• Po narodnosti sem Bošnjak. 
• Po narodnosti sem Musliman. 
• Po narodnosti sem Srb. 
• Po narodnosti sem Hrvat. 
• Po narodnosti sem Albanec. 
• Po narodnosti sem Črnogorec. 
• Po narodnosti sem Makedonec. 
 
Med slovenskimi državljani najdemo tudi pripadnike mnogih drugih narodnosti, seveda v 
veliko manjšem številu. 
 
11. 
V Sloveniji imamo: 
a) italijansko in 
b) madžarsko narodno skupnost. 
 
11.1. 
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DOMOVINA 
12. 
To je naloga, v kateri učenci lahko izrazijo svoje subjektivno razumevanje domovine. 
 
13. 
To je naloga, v kateri učenci lahko izrazijo svoje subjektivni opis domovine. 
 
14. 
Slovenska država je država vseh državljanov, ne glede na njihovo NARODNOST vendar ima 
posebne dolžnosti do razvoja slovenskega naroda. Varuje nekaj njegovih bistvenih 
značilnosti, predvsem njegov JEZIK in kulturo. SLOVENŠČINA je obvezni uradni jezik v 
državi. Država posebno ščiti slovenščino, ki ima v primerjavi z nekaterimi drugimi 
svetovnimi jeziki MANJŠE število govorcev. Pred leti so bili v Ljubljani razstavljeni 
približno tisoč let stari rokopisi, napisani v jeziku, iz katerega se je razvila slovenščina. 
Rokopise poznamo pod imenom BRIŽINSKI SPOMENIKI. V Italiji, AVSTRIJI in na 
Madžarskem živijo slovenske narodne MANJŠINE. To so Slovenci, ki bolj ali manj strnjeno 
živijo za mejo in so DRŽAVLJANI sosednjih držav. Slovenska DRŽAVA jim POMAGA, 
da ohranjajo svoj jezik in kulturo. Strokovnjaki iz Slovenije jim pomagajo, da v šolah izvajajo 
POUK v slovenščini. Slovenska država z denarjem pomaga društvom, ki tam izdajajo knjige 
in časopise v SLOVENŠČINI, igrajo gledališke igre itd. 
 
 
SKUPNOSTI V NASELJU, OBČINI, DRŽAVI 
15. 
To je naloga, pri kateri učenci izrekajo sodbe o načelih, ki urejajo odnose v skupnosti. Pri 
reševanju te naloge lahko učenci ugotovijo, kateri so najpogostejši problemi opisane 
skupnosti in katera osnovna pravila prispevajo k razrešitvi problemov. Mnogi mladostniki 
imajo v starosti 12–13 let že precej socialnih izkušenj, vendar je njihovo razmišljanje o teh 
izkušnjah pogosto premalo urejeno in dosledno. Pri tej nalogi je poglavitno, da učenci 
dodobra spoznajo pojem pravila. Zelo pomembna je prva faza dela, ko se učenci v skupinah 
pogovarjajo o možnih odgovorih. 
 
Učitelj lahko z nekaj predlogi pomaga skupinam pri njihovih »internih« razpravah. Naloga 
pomaga učencem, da presežejo dogmatično razlago socialnih pravil, in jih spodbudi k 
razmišljanju o odnosu med posameznikom in skupnostjo. Učenci bodo nemara ugotovili: 
• da ni popolnih pravil, ki bi ustrezala vsem članom skupnosti, 
• da so pravice članov pogosto v konfliktu, 
• da so interesi in pravice posameznika pogosto v konfliktu z interesom skupine, 
• da je pravila mogoče prilagajati potrebam skupnosti, 
• da je življenje v skupnosti mogoče izboljšati, če pri sprejemanju pravil ne upoštevamo zgolj 
lastnih interesov ipd. 
 
Naloga pri učencih spodbudi socialno mišljenje. Vprašanje C je namenjeno etičnemu 
premisleku o kaznovanju: o razlogih za kaznovanje, ciljih kaznovanja, omejenih učinkih 
kaznovanja. Učitelj lahko tudi ob drugih priložnostih spodbuja učence, da razmišljajo o 
vprašanjih, povezanih s kaznovanjem. To vprašanje je eno osrednjih vprašanj v sodobni etiki. 
Razmislek o kaznovanju lahko pomembno vpliva na razvoj moralnega mišljenja pri učencih. 
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KAJ SKUPNOSTI POVEZUJE IN KAJ RAZDVAJA 
16. 
Učenci v nalogi izrazijo svoje primere povezovanja in razdvajanja v različnih skupnostih. 
Nato sledi razprava. Premislijo o številnih družbenih vezeh, ki povezujejo posameznike v 
razredu. Ali obstaja v vašem razredu več skupin? Kaj vas združuje? Zakaj določeni 
posamezniki sodelujejo v eni skupini, v drugi pa ne? Kaj po vašem mnenju vpliva na odnose v 
skupini? 
 
SPORI IN KONFLIKTI 
17. 
Naloga lahko pospeši razumevanje vzrokov za nastanek konflikta in predstavlja različne 
načine, kako lahko konflikt razrešimo. 
 
Ob nalogi lahko vodimo pogovor o različnih konfliktih v razredu in družbi nasploh. Učenci 
razpravljajo o vzrokih za konflikte: npr. med vrstniki v razredu, v lokalni skupnosti, drugod 
po svetu. Zakaj nastajajo konflikti? Kako jih razrešujemo? Kateri način sporazumevanja smo 
izbrali, ko je prišlo do konflikta? Kateri način sporazumevanja smo izbrali za razrešitev 
konflikta? Kdaj imajo konflikti negativne posledice? 
 
18. 
Najprej moramo opozoriti, da ne gre za pravi test. Na podlagi rezultata ni mogoče sklepati, 
da ima posamezni učenec resnično takšen odnos do konfliktov, kakršen se kaže skozi 
odgovore. Vprašanja in pogoji odgovarjanja so takšni, da moramo odgovore jemati le kot 
trenutna mnenja učencev. Seveda pa so ta mnenja lahko zanimivo izhodišče za razpravo o 
konfliktih v življenju posameznika (zlasti mladostnika) in družbe in za učenčevo 
samospraševanje o tem. 
 
 
STEREOTIPI IN PREDSODKI 
19. 
Izberite nekaj stereotipov in predsodkov, ki so jih napisali učenci. Pogovorite se o njih npr. so 
pozitivni ali negativni; upravičeni, argumentirani in preverjeni.  
 
Nato lahko z učenci vodimo razpravo o naslednjih vprašanjih: Kaj je npr. rasni predsodek ali 
pa predsodek glede spola? Ali imajo ljudje še kakšne druge predsodke do družbenih skupin? 
Zakaj imamo predsodke do drugačnih? Kaj vam pomeni zapis Vsi drugačni – vsi 
enakopravni? 
 
20. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
 
DISKRIMINACIJA 
21. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
22. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
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Pravice in odgovornosti 
23.  
Naloga pri učencih utrdi razumevanje pravic in odgovornosti v različnih skupinah. 
 
 
PRAVILA 
24. 
Naloga pri učencih utrdi razumevanje pravil v različnih okoljih. 
 
25. 
Naloga lahko pri učencih utrdi razumevanje pravil, ki članom skupnosti olajšajo sobivanje. 
 

DEMOKRACIJA V ODDELČNI IN ŠOLSKI SKUPNOSTI 
26. 
Naloga je na prvi pogled mnenjska. Učenci lahko bolje razumejo demokracijo, če: 
1. spoznajo posledice, ki bi nastale, če bi se nekatera mnenja udejanjila, 
2. sodijo o teh posledicah, zlasti z gledišča, ki je določeno z vprašanjema: Ali je neko 
ravnanje demokratično, pošteno, pravično? in Ali daje vsem učencem možnost, da se 
svobodno odločajo? 
 
27. 
Čeprav so mnoga vprašanja v tej nalogi namenjena izražanju mnenj, lahko učitelj posamezno 
vprašanje poveže z vprašanji demokracije v slovenski državljanski skupnosti in tako omogoči 
učencem, da utrdijo svoje znanje. Na primer: Ali lahko kandidati volijo ali pa se morajo 
vzdržati glasovanja? Ko volijo odrasli državljani, pogosto glasujejo tudi tisti, ki kandidirajo 
(državni zbor, predsednik republike). Seveda pa je povsem legitimno, če učenci menijo, da 
kandidati v šolski skupnosti ne bi smeli glasovati. 
 
 27.5. 
Relativna večina glasov je več kot polovica vseh članov oddelčne skupnosti, ki so glasovali. 
 
28. 
Učenec naj bi pri tej nalogi prepoznal, kako pomembno je, da v demokraciji odločamo 
svobodno, tj. brez pritiskov in ustrahovanja. 
 
 
VREDNOTE 
29. 
Učenci preberejo njihovo razvrstitev vrednot. Skupaj ugotovite katere vrednote so v oddelčni 
skupnosti na prvih treh mestih. Nato se pogovorite zakaj cenijo ravno te vrednote. 
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2. Skupnost državljanov Republike 
Slovenije 
 
SKUPNOST DRŽAVLJANOV
1. 
Časovni trak: KAKO JE NASTALA REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
 
 
 
23. 12. 1990 
 
 
 
 
 
 
25. 6. 1991 
 
 
 
 
 
26. 6. 1991 
  
 
 
 
 
27. 6. 1991 
 
 
 
 
 
 
25. 10. 1991 
 

  
Na fotografiji je 
volivcev obkrožila DA. Tako so glasovali za 
državo Slovenijo

25. junija 1991 so
razglasili neodvisno državo 

  
Naslednji dan
parlament) 
Slavnostno so dvignili 

Jugoslovanska vojska
Začela se je desetdnevna vojna za Slovenijo. Prebiva
vojno za našo samostojno državo močno 
policiste, ki so v bojih tvegali svoja 

Zadnji vojaki jugoslovanske vojske so zapustili Slovenijo 
1991 z ladjo iz Kopra.

 
 
 
 
   22. 5. 1992  

Republika Slovenija posta
narodov, Organizacije združenih narod
se je končal proces osamosvajanja 
neodvisna in mednarodno priznana država.
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Skupnost državljanov Republike 

SKUPNOST DRŽAVLJANOV 

KAKO JE NASTALA REPUBLIKA SLOVENIJA  

 
Na fotografiji je glasovnica, na kateri je 23. decembra 1990 
volivcev obkrožila DA. Tako so glasovali za samostojno 
državo Slovenijo. 

  
25. junija 1991 so slovenski predstavniki v tedanjem parlamentu 
razglasili neodvisno državo Republiko Slovenijo.  

Naslednji dan je bila na trgu pred to stavbo v Ljubljani (danes slovenski 
parlament) slovesna razglasitev nove države Republike Slovenije
Slavnostno so dvignili novo zastavo..  

 
Jugoslovanska vojska je 27. junija 1991 napadla slovensko ozemlje.
Začela se je desetdnevna vojna za Slovenijo. Prebivalci Slovenije 
vojno za našo samostojno državo močno podpirali slovenske vojake

, ki so v bojih tvegali svoja življenja. 

 
Zadnji vojaki jugoslovanske vojske so zapustili Slovenijo 

z ladjo iz Kopra. 

Slovenija postane članica največje organizacije držav in 
Organizacije združenih narodov (OZN). S sprejetjem v OZN 

se je končal proces osamosvajanja Slovenije. Postala je suverena, 
neodvisna in mednarodno priznana država. 
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Skupnost državljanov Republike 

23. decembra 1990 večina 
samostojno in neodvisno 

slovenski predstavniki v tedanjem parlamentu 

na trgu pred to stavbo v Ljubljani (danes slovenski 
Republike Slovenije. 

napadla slovensko ozemlje. 
lci Slovenije so med 

podpirali slovenske vojake in 

Zadnji vojaki jugoslovanske vojske so zapustili Slovenijo 25. oktobra 

članica največje organizacije držav in 
S sprejetjem v OZN 

suverena, 
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2. 
2.1. Meja Republike Slovenije. 
2.2. Vsaka država ima državljane.  

 
2.3. Državna oblast. 

 
3. 
 K politični ureditvi sodijo predsednik republike, državni zbor in vlada.  

 
3.1. Uradno ime države je Republika Slovenija. 
3.2. V Sloveniji ima preko predstavnikov oblast ljudstvo. 
3.3. Najvišja politična ustanova v RS je parlament. 
3.4. Poslance v državnem zboru izvolijo polnoletni državljani RS.  
 
4. 
Pravilna rešitev je odgovor c. 
 
5. 
Naloga lahko vodi k spoznanju, da je odločanje svobodno le, če se ljudem, ki odločajo, ne 
obetajo slabe posledice, če ne bodo glasovali skladno z večino. 
 
6. 
Samostojnost Slovenije je bila razglašena 25. junija 1991. Učenci to ugotovijo tako, da 
prepoznajo na vrhu časopisne strani datum 26. junij, hkrati pa na naslovni strani Dela 
preberejo, da je slovenska skupščina razglasila novo neodvisno in samostojno državo 
VČERAJ, torej 25. junija 1991. Učitelj lahko še pojasni, da danes nimamo skupščine, 
temveč državni zbor. 
 
7. 
Pravilna rešitev je fotografija c. 
 
8. 
Pravilna rešitev je odgovor b. 
Ob ustanovitvi države predstavniki ljudstva sprejmejo USTAVO, ki je najvišji splošni 
pravni akt v mnogih modernih državah. Učitelj lahko pojasni, da kljub temu nimajo prav vse 
države svoje ustave; ima jo le večina. 
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9. 
Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. 
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. 

 

 
 
9.1. Liki simbolizirajo2: 
Tri zlate zvezde (element ognja) Ogenj je element duhovnih vzgibov, zato simbolizira 
duhovno raven. 

  
 
Element vode (dvojna valovnica) Voda pomeni čustveno raven in svet življenjskih sil. 

   
 
Element zemlje (triglava gora) Zemlja simbolizira raven materije in svet oblik. 

  
 

Čeprav je ta naloga namenjena poznavanju zastave in grba RS se z učenci pogovorite kdaj 
uporabljamo simbole RS. Na primer: 
• Grb se uporablja v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih državnih organov; 

za označevanje državne meje; ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih 
tekmovanjih; na ladjah, na letalih.  

• Zastava je stalno izobešena na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, sedež 
državnega zbora, sedež državnega sveta in sedež vlade; na območju mejnih prehodov; na 
poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini; na ladjah in na drugih plovilih; z 
zastavo so označena tudi letala. 
Zastava se izobesi ob praznikih Republike Slovenije; na poslopjih, v katerih so uradni 
prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, na stanovanjskih hišah; zastava je 
izobešena ves čas praznikov. 

• Himna se lahko izvaja na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo 
dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo; ob mednarodnih srečanjih, športnih, 
kulturnih in drugih tekmovanjih. 

• Poškodovanih državnih simbolov se ne sme uporabljati. Simbole RS se sme uporabljati 
samo tako, kot predpisuje zakon.  

  

                                                           
2 Povzeto po: Grb RS, http://www.slovenia.si/fileadmin/dokumenti/misc/grb.html, dostopno 3. 12. 2017. 



Navodila za uporabo prenovljenih delovnih zvezkov z rešitvami nalog za predmet DKE za 7. in 8. razred     - 15 - 
© i2 d.o.o., Ljubljana, 2018 

10. 
Grb, zastava in himna so državni simboli Republike Slovenije. Grb je tudi na zastavi. 
 
10.1. 
Žive naj vsi narodi, 
ki hrepene dočakat' dan, 
da, koder sonce hodi, 
prepir iz sveta bo pregnan, 
da rojak 
prost bo vsak, 
ne vrag, le sosed bo mejak! 
 
Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna (1800-1849) Zdravljica, na melodijo iz 
zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla(1880-1965). 
 
11. 
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12. 

Državni zbor  

Izvoljeni so za dobo štirih let. 
Izvolijo jih volivci. 
Sprejemajo zakone. 
90 poslancev 

Predsednik republike  

Predstavlja našo državo.  
Podeljuje priznanja.  
Je poveljnik slovenske vojske. 
Izvoljena je za dobo petih let. 
Razpiše volitve za poslance Državnega zbora. 
Predlaga v izvolitev ustavne sodnike. 

Vlada 
Izvršuje zakone. 
Izvolijo jo poslanci državnega zbora. 
Izvoljeni so za dobo štirih let. 

 
 
PRAZNIKI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
13. 

 
PRAZNIK 

državni praznik 
in  

dela prosti dan 

državni praznik, 
vendar  

delovni dan 

dela prosti dan, 
vendar ni 

državni praznik 
1. in 2. januar - novo leto X   
8. februar - Prešernov dan, slovenski 
kulturni praznik 

 X  

velikonočni ponedeljek   X 
27. april - dan upora proti okupatorju X   
1. in 2. maj - praznik dela X   
8. junij - dan Primoža Trubarja  X  
25. junij - dan državnosti X   
15. avgust - Marijino vnebovzetje   X 
17. avgust - združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom 

 X  

15. september - vrnitev Primorske k 
matični domovini 

 X  

25. oktober - dan suverenosti  X  
31. oktober - dan reformacije   X 
1. november - dan spomina na mrtve X   
23. november - dan Rudolfa Maistra  X  
25. december - božič   X 
26. december - dan samostojnosti in 
enotnosti X   
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DEMOKRATIČNA DRŽAVA 
14. 
Pravilne trditve so: 
• Slovenija je demokratična država in ponosna sem, da sem njena državljanka. 
• Omogoča pa mi brezplačno šolanje.  
• Imamo tudi državni zbor. 
• Državni zbor izvoli vlado in ministre. To ni točna trditev. Pravilna trditev je: Državni 

zbor izvoli predsednika vlade in imenuje ministre.  
V naslednjem natisu delovnega zvezka (Prva izdaja. Drugi natis.) bo navedena pravilna 
trditev. 

• Če poslanci niso zadovoljni z delom vlade, jo lahko razrešijo in izvolijo drugo. 
 

Zmotne trditve so: 
• Moja država me ne ščiti.  
• Pri nas državljani, ki so stari vsaj 15 let, na volitvah izvolijo predsednika Republike. 
• Predsednik republike sam sprejema zakone. 
• O kaznih za tiste, ki storijo kaznivo dejanje, odloča ustavno sodišče.  
• Poslance državnega zbora izvolijo politične stranke. 
• Državljani ne smejo kritizirati predsednika republike in vlade. 
 
Popravki zmotnih trditev so: 
• Moja država me ščiti.  
• Pri nas državljani, ki dopolnijo 18 let, na volitvah izvolijo predsednika Republike. 
• Predsednik republike NE sprejema zakonov. 
• O kaznih za tiste, ki storijo kaznivo dejanje, ne odloča ustavno sodišče.  
• Poslance državnega zbora izvolijo volivci. 
• Državljani lahko kritizirajo predsednika republike in vlade. 
 
 
PRAVNA DRŽAVA 
15. 
Pravilne rešitve so: 

V Ustavi RS je zapisano:  Kaj to pomeni? 
2. člen 
Slovenija je pravna … država. 

 b. Vsi uslužbenci države morajo delovati tako, kot je 
napisano v zakonih in predpisih. 

14. člen 
Vsi so pred zakonom enaki. 
 

 c. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost 
ali katero koli drugo osebno okoliščino. 

19. člen 
Vsakdo ima pravico do osebne 
svobode.  

 b. Izbiramo lahko kraj bivanja, potujemo in se 
družimo, s komer hočemo. 
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16. 
Možni pravilni odgovori so: 
• Vsakdo ima pravico, da ga sodniki obravnavajo enako kot vse druge ljudi. 
• Vsakdo ima pravico, da ga zaščitijo predstavniki države in sodišč, če je ogrožen. 
• Nikogar se ne sme brez razloga zapreti ali izgnati. 
• Vsakdo ima pravico, da se mu sodi javno in pravično. 
 
16.1. Tehtnica je simbol pravičnosti. 
 
 
SOCIALNA DRŽAVA 
17. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj in utrjevanju razumevanja socialne države. 
 
18. 
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19.  
Pravilna rešitev je c. 
Roki simbolizirata pomoč, solidarnost, povezovanje. 
(Bakla simbolizira svobodo, kreativnost, povezovanje, dinamiko. Obstajajo tudi druge razlage 
tega simbola. Lev simbolizira moč in pogum.) 
 
20. 
Možni pravilni odgovori so: 
• Družba mora vsakogar ščititi pred pomanjkanjem, vsakomur mora tudi pomagati, da 

razvije svoje sposobnosti. 
• Vsakdo ima pravico do dela in do plačila, ki mora biti pravično in enako za vse, ki 

opravljajo enako delo. Vsakdo se lahko včlani v sindikat. 
• Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa. 
• Vsakdo ima pravico do dostojnega življenjskega standarda in do pomoči v težavah, 

zdravstvenih in drugačnih. Posebej morajo biti zaščiteni vsi otroci. 
 
21. 
21.1. Italijansko 
21.2. Slovenske 
21.3. Želela sta nastopiti na olimpijskih igrah kot predstavnika Slovenije. 
21.4. NE 
21.5. NE 
21.6. NE 
21.7. Samo navedba člena iz ustave – ni vprašanja.  
21.8. DA  
21.9. V 3. členu Zakona o državljanstvu republike Slovenije piše: Državljanstvo Republike 

Slovenije se pridobi: 
1.      po rodu, 
2.      z rojstvom na območju Republike Slovenije […] 
 

Ob tej nalogi lahko vodimo tudi učni pogovor o izseljencih: V domačem kraju raziščite, ali so 
se ljudje iz njega ali bližnje okolice kdaj izseljevali. Kam so se izseljevali? Imajo danes 
izseljenci še stike s sorodniki, ki živijo v starem kraju? Ali ohranjajo materin jezik? Ali se 
Slovenci tudi danes izseljujemo? Zakaj? Navedejo naj vzroke za izseljevanje. 

 
22. 
a. Plačati davek, ko zaslužiš neko vsoto denarja, je: D 
b. Na volitvah kandidirati zato, da bi opravljal neko politično funkcijo, je: P 
c. Izobraževati se v osnovni šoli je: D 
č.   Izobraževati se v srednji šoli je: P 
d. Udeleževati se volitev po 18. letu: P D 
e. Dobivati denarno pomoč, če izgubiš zaposlitev, je: P 
f. Prejemati pokojnino, potem ko si se upokojil, je: P 
g. Spoštovati zakone slovenske države je: P D 
h. Dobiti pomoč slovenskih diplomatov, če v imaš tujini težave, je: P 
i. Izobesiti zastavo, ko je državni praznik, je: P D 
j. Dokazati svojo identiteto z dokumentom, če to zahteva policist, je: D 
k. Zaposliti se je: P 
l. Zdraviti se v zdravstvenem domu ali bolnišnici, je: P 
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23. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
24. 
Učenci narišejo zastavo lokalne skupnosti. 
24.1. Pravilno izobešene zastave pred osnovno šolo:3 

 

 

 

 

 

 

zastava EU   zastava RS  
zastava lokalne 

skupnosti 
 
EVROPSKA UNIJA 
25. 
Pravilna rešitev je odgovor c. 
25.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
25.2. Države, ki so ustanovile EGS so: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in 
Nizozemska. 
25.3. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
 
26. 
Učenci naj izraze na levi s črto povežejo z ustreznimi opisi na desni: 

 

                                                           
3 Vir: RS, Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 38/04. 
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27. 4 
a. Evropska zastava 
b. Evropska himna (Evropska himna temelji na deveti simfoniji Ludwiga Van Beethovna iz 

leta 1823. Beethoven je uglasbil pesem Oda radosti, ki jo je leta 1785 napisal Friedrich 
von Schiller.) 

c. Dan Evrope (9. maj) 
č.   Slogan EU (Združena v raznolikosti) 
 
27.1. Evropska zastava je temno modre barve z dvanajstimi zlatimi zvezdami, ki tvorijo krog 
in s tem ponazarjajo enotnost, solidarnost in sožitje narodov Evrope. 
Število zvezd na zastavi nima nič skupnega s številom držav članic, čeprav je krog simbol 
enotnosti. 
27.2. Oda radosti 
27.3. 9. maj 
27.4. Združena v raznolikosti 
 
 28. 
Republika Slovenija je postala članica Evropske unije 1. maja 2004. 
28.1. Hkrati z RS so postale članice EU še Ciper, Češka, Estonija, Litva, Latvija, Madžarska, 
Malta, Poljska in Slovaška. 
 
29. 
A   B 

Zaporedna 
Številka države 

Slovensko ime države  
Številka 
države 

1. Portugalska  21 
2. Španija  7 
3. Francija  26 
4. Italija  25 
5. Luksemburg  9 
6. Slovenija  14 
7. Belgija  13 
8. Nemčija  3 
9. Danska  8 
10. Združeno kraljestvo  24 
11. Irska  22 
12. Švedska  11 
13. Finska  4 
14. Estonija  15 
15. Latvija  16 
16. Litva  5 
17. Poljska  18 
18. Malta  17 
19. Češka Republika  1 
20. Slovaška  23 
21. Avstrija  20 
22. Madžarska  6 

                                                           
4 Rešitve naloge povzete po: Portal Evropske unije, https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/anthem_sl, dostopno 1. 2.  2018. 
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23. Romunija  2 
24. Grčija  12 
25. Ciper  28 
26. Bolgarija  27 
27. Nizozemska  10 
28.  Hrvaška  19 

 
30. 

 
Najteže razumljiv je morda pojem prostega pretoka storitev. Učitelj lahko navede primer, ki je 
jasnejši od primerov, navedenih zgoraj.  
 
31. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
32. 
32.1 Novinar je hotel povedati, da bruseljski uradniki včasih skušajo urejati stvari, ki jih ne bi 
bilo treba urejati s predpisi. 
32.2. Novinar je kritiziral take evropske predpise. 
32.3. Danes ti predpisi ne veljajo več. Gotovo je čisto prav, če včasih kritiziramo evropske 
politike. 
32.4. Pravilni rešitev odgovor je b. (Izraz »brusejlski zakoni« pomeni zakone, ki jih sprejmejo 
evropski politiki v Bruslju, veljajo pa v vsej Evropski uniji.) 
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3. Slovenija je utemeljena na človekovih 
pravicah 
 
RAZNOLIKOST ČLOVEKOVIH PRAVIC 
1. 
1.1. Primer pravilnega odgovora:5 Kitajska, Belorusija, Savdska Arabija, ZDA (smrtno kazen 

še vedno izvajajo v več kot polovici zveznih držav in so glede na število usmrtitev tudi v 
samem svetovnem vrhu.) ... 

1.2. Primera pravilnega odgovora: Severna Koreja, Kitajska. 
1.3. Primera pravilnega odgovora: Francija. 
1.4. Primera pravilnega odgovora: Republika Slovenija. 
1.5. Primera pravilnega odgovora:6 Rusija, Velika Britanija 
 
OPOZORILO: Učitelj naj spodbudi učence, da razmislijo o enem od teh predlogov. Vpraša 
naj, ali je »pokrivanje telesa in obraza« res PRAVICA ali gre le za izraz moške prevlade. 
 
 
SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC 
2. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
3. 
Naloga je namenjena pogovoru o uveljavljanju in varstvu človekovih pravic in svoboščin v 
različnih okoljih sveta. Za nalogo lahko uporabite primere iz 1. naloge v tem poglavju.  
 
 
SLOVENSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 
4. 
4.1. Pravilni rešitev je odgovor b. 
4.2. Rešitev je objavljena na spletnih straneh slovenskega varuha človekovih pravic. 
4.3. Pravilni rešitev je odgovor č. 

(Beseda ombudsman (umbuðsmann) je švedskega izvora in pomeni »predstavnik«.) 
 
 
PRAVICE BEGUNCEV 
5. 
5.1.  Pravica št. 14 s seznama na strani 82 v tem delovnem zvezku: »Vsakdo ima pravico do 
zatočišča v drugi državi, če ga v njegovi državi preganjajo.« 
5.2. Drugi del naloge je namenjen izražanju mnenj. 
  

                                                           
5 Vir: Dnevnik d.d., Države, ki so lani izvedle največ smrtnih kazni, https://www.dnevnik.si/1042784775, 
dostopno 12. 2.2018.  
6 Vir: Siol.net, Deset prepovedi za ženske, https://siol.net/novice/svet/deset-prepovedi-za-zenske-351023, 
dostopno 12. 2.2018. 
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6. 
Razlaga rezultatov je natisnjena na strani 84 v tem delovnem zvezku.  
Rešitve pod a štejejo dve točki, rešitve pod b pa po eno točko. Vsaka skupina s seštevanjem 
točk pride do končne vsote točk. Razlaga rezultatov: 
• Od 12 do 15 točk: Vaše odločitve prispevajo k temu, da velik del skupine brez večjih težav 
in trpljenja pravočasno prispe do reševalne postaje, vendar nekatere člane skupine na poti 
morda za vedno izgubite. Kršite pravice posameznikov (človekove pravice). 
• Od 16 do 19 točk: Z vašimi odločitvami skušate skupino hitro pripeljati do cilja. Pri tem 
delno upoštevate potrebe in pravice posameznikov, nekatere njihove potrebe ali pravice pa 
kršite. Člani skupine so zadovoljni, da so se rešili, vendar so precej izčrpani, premraženi, 
lačni, nekateri pa so tudi užaljeni. 
• Od 20 do 24 točk: Pri odločanju upoštevate potrebe in pravice posameznikov, zanemarite pa 
skupni cilj skupine. Zato morda sploh ne pridete do cilja. Če pa pridete, ste sestradani, 
povsem izčrpani zaradi pomanjkanja vode in sprti med seboj. 
 
Odgovori b pomenijo kršitev človekovih pravic, ki so napisane na strani 82 v tem delovnem 
zvezku pod zaporednimi številkami 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 24, 25. 
 
Učence je treba opozoriti, da bi tudi ravnanje v skladu z odgovori a lahko ogrozilo pravice 
nekaterih članov skupine. V tem je bistvo te in drugih podobnih nalog, ki so vključene v 
delovna zvezka. Ni enostavnih in idealnih odgovorov, vsak odgovor je po svoje »napačen«, 
zato tovrstne naloge silijo učenca, da skuša premisliti probleme z različnih vidikov. Ob 
posameznih »nepopolnih« rešitvah občuti nelagodje. Če za svoje odločitve navaja preproste 
argumente, se to nelagodje ne zmanjša. Zato poskuša izdelati kompleksnejšo utemeljitev 
(argumentacijo) za svojo rešitev. 
 
 
OTROKOVE PRAVICE 
7. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
8. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
9. 
Pravilni rešitvi sta odgovora c in e. 
 
10. 
Odgovor je že zapisan v delovnem zvezku. 
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11. 
Rešitve naloge smo oštevilčili. 
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4. Verovanja, verstva in država 
 
VERSTVA 
1. 

 

Ime verskega učitelja je Sidnarta Gautama, ki 
je imenovan tudi Buda. 
 
Ime verstva je budizem. 

 

Ime voditelja je Mojzes. 
 
Ime verstva je judovstvo. 

 

Ime verskega učitelja je Jezus, imenovan tudi 
Kristus (v grščini pomeni Maziljeni). 
 
Ime verstva je krščanstvo. 

 

Ime preroka je Mohamed. Vera ne dovoli 
Mohamedove slike. Predstavljajo ga samo z 
imenom, napisanim v arabski pisavi. 
 
Ime verstva je islam. 

 

Ime verstva je hinduizem. 
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2. 
Zemljevid verstev sveta: 

 
 
3. 
a. V petek praznujejo muslimani. 
b. V soboto praznujejo judje. 
c. V nedeljo praznujejo kristjani. 

 
3.1.   
Pravilni rešitev je odgovor a. 
 
3.2. 
• Židovski duhovnik (rabin): C 
• Katoliški duhovnik: A 
• Islamski duhovnik: B 
 
4. 
To nalogo lahko učitelj naveže na predmet zgodovina (judovstvo in nastanek krščanstva). 
Deset božjih zapovedi:7 
1. Veruj v enega Boga! 
2. Ne skruni božjega imena! 
3. Posvečuj Gospodov dan! 
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji! 
5. Ne ubijaj! 
6. Ne nečistuj! 
7. Ne kradi! 
8. Ne pričaj po krivem! 
9. Ne želi svojega bližnjega žene! 
10. Ne želi svojega bližnjega blaga! 
 
Zadnje vprašanje (starinski izrazi) je lahko izhodišče za pogovor o tem, kako zapovedi 
interpretirati danes. 
 
5. 
Mnogoboštvo ali politeizem je vera v več bogov. 
5.1. Hinduizem, budizem …  

                                                           
7 Deset božjih zapovedi je prepis »katehetskega obrazca« iz rimskokatoliškega katekizma. 
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6. 
Primeri novih verskih gibanj: 
• Kristusova cerkev bratov 
• Verska skupnost enakih možnosti - VSEM 
• Krščanski center Nova Generacija 
• Novoapostolska cerkev v Sloveniji 
• UPASANA - SANJAVA prostost duha, svetovno-nazorska kozmološka skupnost 
• Cerkev Novo Življenje 
• Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja 
• Sakrament Prehoda 
• LECTORIUM ROSICRUCIANUM Mednarodna šola Zlatega rožnega križa 
• Duhovna skupnost Oriš – energij narave 
• Svobodna cerkev v Republiki Sloveniji 
• Duhovna skupnost Karma Slovenija 
• Univerzalno življenje 
• Združitvena Cerkev 
• Scientološka cerkev 
• Bela Gnostična Cerkev 
• Univerzalna verska skupnost vzhajajočega sonca 
• Duhovna skupnost OMO ELA IWORI 
 
7. 
 Črko V bi upravičeno lahko napisali pri 1., 2., 3., 5., 6., 7. in 8. vprašanju. Črko Z bi 
upravičeno lahko napisali pri 2., 4., 9. in 10. vprašanju. Na 2. in 7. vprašanje skušajo 
odgovarjati tako verstva kot znanost (medicina, biologija). 
 
7.1. Učitelj naj opozori učence, da poznamo poleg znanosti v ožjem pomenu besede tudi 
znanost v širšem pomenu besede, na primer filozofsko znanost, ki se imenuje etika, katere ime 
je celo sestavni del poimenovanja tega šolskega predmeta.   Etika se intenzivno ukvarja s 5., 
6., 7. in 8. vprašanjem, s katerimi se ukvarjajo tudi verstva. 
 
8. 

 

 

 

 

 

a. Adventni venček  b. Cerkev  c. Jaslice 

 

 

 

 

 

č. Cerkveni zvon  d. Butarica  e. Oltar 

 

 

 

 

 

f. Kapelica  g. Znamenje  
h. Nagrobnik v 

obliki križa 
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. 
 

 
 

 
i. Božična 

smreka 
 j. Pirhi  k. Razpelo 

 
9. 
Primeri imen: Št. Jurij, Št. Janž, Šentvid, Šentjur, Šentjakob, Šentjernej, Sv. Duh, Sv. Trojica, 
Sv. Lovrenc, Sv. Peter, Sv. Anton, Šentjošt. 
 
9.1. Beseda »šent« je poslovenjen izraz za lat. »sanctus« oziroma nemški »Sankt«. 
 
9.2. To so bili krščanski svetniki. 
 
10. 
Imena treh mož na risbi so:  

a. Dedek Mraz, 
b. Miklavž in 
c. Božiček. 

 
10.1. Na dan sv. Miklavža obdaruje otroke Miklavž. Na božič obdaruje otroke (in odrasle) 
Božiček. 
 
11. 
Pravilna rešitev je odgovor č. 
Stavek o ločenosti države in verskih skupnosti pomeni, da verske ustanove odločajo o verskih 
zadevah, državna oblast pa ureja skupne zadeve vseh državljanov. 
 
12. 
Naloga je namenjena predvsem izražanju mnenj. Učenci lahko samostojno raziščejo, kako so 
bila pridobljena sredstva za popravilo, obnovo ali gradnjo cerkve v njihovem kraju.  
 
Načelno velja, da verske objekte vzdržujejo verske skupnosti. Sredstva lahko prispeva tudi 
država, če gre za kulturnozgodovinski spomenik. Verske skupnosti lahko najdejo tudi 
sponzorje. Krajanov pa ni mogoče prisiliti, da bi prispevali za vzdrževanje verskih objektov. 
 
13. 
Naloga je vsaj delno namenjena izražanju mnenj. Hkrati pa učenci na konkretnem primeru 
spoznavajo bistvo ustavnega načela, po katerem so verske skupnosti enakopravne ne glede na 
velikost in tradicijo. 
Kdo bi moral prispevati denar za gradnjo? Glej pojasnila pri 12. nalogi. 
 
14. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. Pri reševanju te naloge se učenci seznanjajo s postopki 
in načeli, po katerih se v skupnosti rešujejo konkretne konfliktne situacije. 
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15. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. Učitelj sooča različne utemeljitve (argumente), ki jih 
za svoja mnenja navajajo učenci. Učenci skupaj iščejo »šibke točke« v posamezni utemeljitvi, 
in sicer tako, da primerjajo moč argumentov, ki so bili navedeni v podporo odgovoroma »da«, 
z močjo argumentov, ki so bili navedeni v podporo odgovoroma »ne«. 
 
16. 
Naloga je namenjena preverjanju učenčevega temeljnega znanja o svetovnih verstvih. Vse 
trditve iz naloge lahko preverijo v učbeniku. 
Zap. 
št.  TRDITEV 

1. J Judovstvo je najstarejše enoboštveno verstvo.  

2. B 
Z globokim premišljevanjem  ̶  meditacijo se ljudje lahko 
znebijo svoje navezanosti na tisto, kar mine – navezanosti na 
želje, na ljudi in lastnino. 

3. I Začetnik vere je prerok Mohamed. 
4. H Najstarejša sveta besedila hinduizma se imenujejo Vede. 

5. J 
Tora se imenuje pet knjig v katerih so zapisani zakoni in 
navodila (med drugim deset zapovedi). 

6. N Zaupaj se mi je v svetu najbolj razširjena sveta knjiga. 
7. K Začetnik verstva je Jezus Kristus. 
8. H Verstvo je staro pet tisoč let. 

9. I Vera ali veroizpoved temelji na petih glavnih dolžnostih 
(stebrih). 

10. K 
Protestantsko gibanje je zahtevalo, naj ljudje sprejemajo božji 
nauk v svojem narodnem jeziku, ne v latinščini. 

11. B To veliko verstvo se je razvilo iz Budovih naukov.  

12. N 
Na južnem delu zemeljske oble je najbolj razširjeno verstvo 
Tapatri (Tri veje). 

13. I Božja sporočila Mohamedu so zapisana v sveti knjigi Koran. 

14. J 
Med najslavnejšimi vodji je Mojzes, ki naj bi leta 1259 pr. n. 
št. vodil svoje ljudstvo iz egiptovske sužnosti čez Rdeče morje 
nazaj v obljubljeno deželo. 

15. H 
Verniki verjamejo, da se po smrti človekova duša naseli – 
reinkarnira – v novem človeškem ali živalskem telesu. 

16. K Sveto pismo ali Biblija je sveta knjiga krščanstva. 

17. B 
Ena od pomembnih svetih besedil se imenujejo Tipitaka (Tri 
košare). 

18. N Enoboštvenemu verstvu se reče tudi politeistično verstvo. 
 
  



Navodila za uporabo prenovljenih delovnih zvezkov z rešitvami nalog za predmet DKE za 7. in 8. razred     - 31 - 
© i2 d.o.o., Ljubljana, 2018 

 

DOMOVINSKA 
IN 
DRŽAVLJANSKA 
KULTURA 
IN 
ETIKA 
8. razred 
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1. Demokracija od blizu 
 
LOKALNA SKUPNOST 
1. 
Pričakujemo nikalni odgovor. 
1.1. Pričakujemo pritrdilni odgovor. 
1.2. Pričakujemo nikalni odgovor. 
1.3. Pričakujemo pritrdilni odgovor. 
1.4. Pričakujemo nikalni odgovor. 
1.5. Pričakujemo pritrdilni odgovor. 
1.6. Pričakujemo nikalni odgovor. 

 
Če učenci odgovorijo drugače, naj odgovore utemeljijo. Drugačni odgovori so dobro 
izhodišče za učni pogovor o razliki med osrednjo in lokalno oblastjo. 

 
1.7. Pravilna rešitev je odgovor b. 
 
2. 
Vsakemu od teh delov rečemo OBČINA, njeni prebivalci pa so OBČANI. 
2.1. Pravilna rešitev je odgovor a. 
 
3. 
Odgovor je MESTNE občine. 
3.1. V Sloveniji imamo 11 mestnih občin. To so: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Novo 
mesto, Nova Gorica, Koper, Murka Sobota, Slovenj Gradec, Velenje. 
3.2. Učenci potegnejo črto do občine v kateri živijo. S pomočjo zemljevida slovenskih občin 
na spletnih straneh Skupnosti občin Slovenije (https://skupnostobcin.si/podatki/zemljevid-
obcin-tabela/#p2, dostopno 5. 12. 2017) preverite pravilnost rešitev.  
 
4. 
Pravilni odgovori: 
b. Odloča, kje bodo v občini gradili stanovanja. 
č. Skrbi za otroške vrtce. 
e. Ureja odvoz in odlagališča odpadkov. 

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

h. Z denarjem pomaga lokalnim kulturnim in športnim društvom. 
i. Vzdržuje ceste in poti, ki povezujejo kraje v občini. 
k. Vzdržuje občinske stavbe. 
l. Vzdržuje zelene površine v občini. 

 
5. 
Pričakovani odgovor je NE. Če učenci odgovorijo drugače, naj odgovore utemeljijo. Drugačni 
odgovori so dobro izhodišče za učni pogovor o odločanju v lokalni oblasti (na primer 
pozidavi kmetijskih zemljišč). 
 
6. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
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7. 
7.1. OBČINSKI SVET. (Člani so izvoljeni za dobo štirih let, določajo glavna pravila za 
skupno življenje v občini.) 
7.2. Volilno pravico imajo vsi občani, ki so dopolnili 18. leto starosti. 
7.3. NE. Vsak polnoletni občan se odloča, ali bo uveljavil svojo volilno pravico. Načelno je 
udeležba na volitvah tudi državljanska dolžnost, vendar v Sloveniji niso predvidene sankcije, 
če državljan ne voli. 
 
8. 
Delo občinskega sveta vodi ŽUPAN. 
 
9. 
Če je naselje vas, lahko rečemo taki skupnosti VAŠKA skupnost. Prebivalci četrti ustanovijo 
ČETRTNO skupnost. 
 
10. 
Vaščani neke vasi oziroma meščani nekega mesta so osebe, ki tam STALNO PREBIVAJO. 
Ta odgovor je seveda pravilen v pravnem smislu. Nekdo se lahko počuti vaščana neke vasi 
tudi samo zato, ker je tam preživel vso mladost. O tem je torej mogoče razpravljati. 
 

11. 

 
 
11.1. Svet KS bo uredil parkirišče, obnovil vodne vire, vzdrževal in moderniziral poti, urejal 
vasi in središča v njih, izgradil bo javno razsvetljavo, skrbel za odvodnjavanje, vodne jarke, 
kanale in izgradnjo mostu … 
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12. 
12.1. Politična stranka je skupina ljudi, ki imajo podobne politične ideje. 
12.2. Skupina državljanov lahko ustanovi politično stranko. Pridobiti morajo podpise vsaj 200 
ljudi. Izdelati morajo program. 
12.3. Kandidat na volitvah je oseba, ki želi, da bi mu volivci podelili politično funkcijo. 
12.4. Pravilna rešitev je odgovor b.8 
 

13. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
14. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
15. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
16. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
 
DRŽAVA 
17. 
Pričakovani odgovor je NE. Če kateri od učencev odgovori drugače, je to dobro izhodišče za 
učni pogovor. 
 
18. 
Državljani izvolijo svoje PREDSTAVNIKE. 
18.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
18.2. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
18.3. 

 
18.4.  
Preostala državna simbola RS sta zastava in himna.9 
• Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. 
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem 
redu: bela, modra, rdeča.  
• Himna Republike Slovenije je Zdravljica. Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna 
(1800-1849) Zdravljica, na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka 
Premrla (1880-1965).  
  

                                                           
8 V odgovoru nismo upoštevali izjeme, ki je navedena v tretjem odstavku, 5. člena Zakona o lokalnih volitvah, 
kjer piše: Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
9 Povzeto po: Republika Slovenija, vlada RS, http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/, 
dostopno 5. 12. 2017. 
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19. 
19.1. Pravilna rešitev je odgovor c.  
19.2. Pravilna rešitev sta odgovora b in c. 

 
 
DRŽAVNI ZBOR 
20. 
Pravilna rešitev je odgovor c. 
 
21. 
21.1. V državnem zboru. 
21.2.  Poslanci 
21.3.  90. 
21.4.  46. 
 
22. 
Pravilna rešitev je odgovor b. 
 
VOILITVE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA 
23. 
23.1. Pravilna rešitev je odgovor a. 
23.2.  

a. Odgovor je NE. 
b. Odgovor je NE. 

23.3. Odgovor je NE. 
23.4.   
a. Glasovanje na volišču vodi volilni odbor (uradne osebe). Nadzira potek volitev, ki je 
predpisan z zakonom. Vsak državljan RS, ki ima volilno pravico in je vpisan v volilni imenik 
tega volišča, voli samo enkrat; pri tem volivcev nihče ne sme motiti. Pred pričetkom volitev 
volilni odbor preveri, ali je volilna skrinjica prazna. Po volitvah pa začnejo takoj ugotavljati 
izid glasovanja in napišejo o tem zapisnik. 
b. Volilna skrinjica je zapečatena predvsem zato, da volilni odbor lahko nadzira, da ni nihče 
odvzel ali dodal izpolnjenih volilnih lističev.   
 
24. 
24.1. 

a. Za kandidatko Oranžnih. 
b. Kandidatka Oranžnih je dobila na tem volišču največ glasov in je bila izvoljena za 

poslanko v državni zbor. 
c. Za kandidatko Oranžnih. 
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24.2. 

 
 
 
25. 

• Modri 31 
• Rumeni 19 
• Oranžni 38 

25.1. Oranžna. 
 
26. 
26.1. Poslanca narodnih skupnosti: italijanske na Obali in madžarske v Prekmurju. 
26.2. Predsednik državnega zbora.  
26.3. Pravilna rešitev je odgovor c. 
 

KOALICIJA, VLADA 
27. 
27.1. Nobena od treh strank NE more vladati sama, ker nima večine poslancev v državnem zboru (tj. 

vsaj 46 poslancev). 
27.2 . Pravilna rešitev je odgovor c. 
27.3 . Za večino v državnem zboru je potrebno 46 poslancev. 
27.4. Z večino v državnem zboru lahko sprejemajo zakone in druge odločitve. 
27.5. Pravilna rešitev je odgovor b. 
27.6. Pravilna rešitev je odgovor b. 
 
V naslednjem natisu delovnega zvezka (Prva izdaja. Drugi natis.) bo pri vprašanju 27. 6. 
spremenjena trditev c. Glasila se bo: Sprejemajo tuje politike in jih informirajo o stanju v 
svoji občini 
 
28. 
Pravilna rešitev je odgovor c. 
28.1. 
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29. 
29.1.To je predvideno v zakonu. 
29.2. To je predvideno v zakonu. 
29.3. O tem odloča vlada. 
29.4. O tem odloča vlada. 
29.5. To je predvideno v zakonu. 
29.6. O tem odloča vlada. 
29.7. Državni zbor. 
 
30. 
30.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
30.2. Pravilna rešitev je odgovor b. 
30.3. Pravilna rešitev je odgovor a. 
 
31. 

 
 
31.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
31.2. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. Če učenci odgovorijo drugače, naj odgovore 
utemeljijo. Drugačni odgovori so dobro izhodišče za učni pogovor. 
  
PREDSEDNIK REPUBLIKE 
32. 
32.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
32.2. Odgovori b, c in d so napačni. 
32.3. Pravilna rešitev je odgovor c. 
2.4.  Poslanstvo naših oboroženih sil: 

• So jedro naše državne samostojnosti in suverenosti, 
• izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, 
• odvračajo vojaško agresijo na Republiko Slovenijo, 
• prispevajo k mednarodnemu miru in stabilnosti.  
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SODNA OBLAST 
33. 
33.1. Pravilna rešitev je odgovor c. 
33.2. Pravilna rešitev je odgovor a. 
33.3. Pravičnost. 
 
34. 

 
 
V naslednjem natisu delovnega zvezka (Prva izdaja. Drugi natis.) bo dopolnjeno navodilo 
naloge (izvoli/imenuje) in trditvi b in c. 
• Trditev b se bo glasila: Volivci izvolijo Predsednika Republike. 
• Trditev c se bo glasila: Državni zbor izvoli predsednika vlade in imenuje ministre. 
 
35. 
Pravilna rešitev je odgovor c. 
 
36. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
37. 
37.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
37.2. Ker je pisanje imena osumljenca s kraticami  v skladu z Zakonom o  varstvu osebnih 
podatkov (objava imena in priimka ni dovoljena brez soglasja dotične osebe) in s Kodeksom 
novinarjev Slovenije (21. člen: Novinar ne sme razkriti identitete žrtev spolnih zlorab, 
družinskih tragedij in hudih kaznivih dejanj in ne sme objaviti materiala, ki bi prispeval k 
razkritju identitete. Identiteto lahko razkrije s soglasjem žrtve.) in Zakona o  varstvu osebnih 
podatkov (objava imena in priimka ni dovoljena brez soglasja dotične osebe). 
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38. 
Pravilna rešitev so odgovori c, e in f. 
 
39. 
Pravilna rešitev je odgovor b. 
 
40. 
Pravilna rešitev sta odgovora a in c. 
 
41. 
a) predsednik vlade  
b) zakonodajna veja 
c) izvršilna veja 
č )  predsednik vrhovnega sodišča 
d) državni svet 
e) predsednik državnega zbora 
 
42. 
Predsednik vlade nima pravice posegati v drugo vejo oblasti – v tem primeru zakonodajno 
vejo. 
 
DEMOKRACIJA, DRŽAVLJANSKE PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
43. 
Pravilne rešitve so odgovori a, č, d, g in i. 
 
44. 
Pravilne rešitve so odgovori a, c, č, f, j, k, l, m, n in o. 
 
Pravico imajo, da: 
V naslednjem natisu delovnega zvezka (Prva izdaja. Drugi natis.) bo dopolnjeno navodilo 
naloge z … Pravico imajo, da: 
Spremenjena bo tudi trditev: 
a. kandidirajo na volitvah za v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ko so stari 

18 let. 
 
Izvleček iz Zakona o lokalnih volitvah 
 
IV. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI 
109. člen 
 
… Volilno pravico imajo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno 
stalno prebivališče v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti. 
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45. 
 Pričakovani odgovori so: 
45.1. slabo 
45.2. dobro 
45.3. slabo 
45.4. slabo 
45.5. dobro 
45.6. dobro (z vidika demokracije – slabo za podjetja) 
45.7. slabo 
45.8. slabo 
45.9. slabo 
45.10. slabo 
45.11. slabo 
45.12. dobro 
 

DRŽAVLJANSKE AKCIJE 
46. 
Pravilna rešitev je odgovor b. 
 
47. 
47.1  

a. 112 
b. Pričakovani odgovor je gasilska enota. 
c. Vsak posameznik se odloči kako lahko pomaga prizadetim sosedom po požaru 

(pogovor, prenočišče, obleke itd.).  
47.2. 

a. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
b. Vsaka nevladna organizacija lahko pomaga prizadetim v požaru z denarnimi in 

materialnimi sredstvi.  
47.3.  

a. Na primer: Rdeči križ Slovenije, Karitas, Slovenska filantropija, Amnesty International 
Slovenija, itd. 

b. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
 
 
MEDIJI 
48. 
Pravilna rešitev je odgovor č. 
 
49. 
Pravilna rešitev je odgovor a. 
 
50. 
a. tisk, radio in televizija 
b. internet: 

• svetovni splet 
• družbeni mediji 

 
51. 
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Pravilne rešitve so: 
5.1. Pravilna rešitev je odgovor a. 
5.2. Pravilna rešitev je odgovor a. 
5.3. Pravilna rešitev je odgovor a. 
5.4. Pravilna rešitev je odgovor a. 
5.5. Pravilna rešitev je odgovor a. 
5.6. Pravilna rešitev je odgovor b. (Javni RTV-servis10 se financira iz več virov, in sicer iz 
RTV-prispevka, tržnih dejavnosti, sredstev državnega proračuna ter iz sponzoriranja in 
drugih virov, skladno z zakonom in statutom.). 
 
52. 
Pričakovani odgovor: Navede naj tako Lisjakove kot Zajčeve razloge. 
 
53. 
Pričakovani odgovori: 
53.1. Avtorja članka v časopisu Jutro je zanimalo privatno življenje pevke (razmerje s 

spremljevalci). 
53.2. Avtorja članka v časopisu Narod je zanimala politična pripadnost pevke in izid volitev. 
53.3. Časopis Jutro sodi v rumeni tisk. 
53.4. Časopis Narod je informativni dnevnik. 
 
54. 

 
 
55. 
Pričakovani odgovor je korupcija. 
55.1. Odgovor je namenjena izražanju mnenj. 
 
56. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
  

                                                           
10 Vir: MMC, O RTV Slovenija, http://www.rtvslo.si/strani/o-rtv-slovenija/2, dostopno 7. 2. 2018. 
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Finance, delo in gospodarstvo 
DELO 
1. 
Pravilna rešitev je odgovor c. 
 
2. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
3. 
3.1. Možakar B na risbi se sklicuje na pravico številka 2. 
3.2. Možakar A na risbi se sklicuje na pravico številka 1. 
 
4. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
5. 
5.1. Pravilna rešitev sta odgovora c in d. 
5.2. Pravilna rešitev je odgovor c. 
 
 
GOSPODARSTVO 
6. 
Pravilna odgovora sta POSAMEZNIK in SKUPINA POSAMEZNIKOV. 
 
7. 
7.1. Poslovna ideja je podjetnikova ideja o tem, kakšno dejavnost naj bi opravljal. Poslovna 
ideja ni isto kot poslovni načrt, ki je napisana poslovna ideja. 
7.2. Podjetnik ob začetku opravljanja dejavnosti potrebuje denar za nabavo materiala, za 
zagon proizvodnje, nakup opreme, najem prostorov, plače zaposlenih ipd. Temu denarju 
rečemo začetni kapital. 
7.3. Nekatere svoje potrebe zadovoljimo tako, da drugi ljudje za nas opravijo neko delo 
(storitev), za katero prejmejo plačilo. Ali imajo ljudje, ki so zaposleni v podjetju, vedno enake 
želje kot lastniki podjetja? 
7.4. Zaposleni želijo ohraniti zaposlitev, lastniki in menedžerji pa želijo zmanjšati število 
zaposlenih, da bodo imeli čim višji dobiček. 
7.5. Če podjetje ali podjetnik želi imeti dobiček, mora imeti višje prihodke od stroškov 
(stroški plač, materiala, prostorov itd.). V obratnem primeru ima izgubo. Kdo ima pravico, da 
vzame dobiček, ki nastane v zasebnem podjetju? Obkroži pravilni odgovor. 
7.6. Pravilna rešitev je odgovor c. 
7.7. Lastnik daje delo, zato se imenuje DELODAJALEC. Tisti, ki jemljejo delo, pa so 
DELOJEMALCI. 
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8. 
Naloga je namenjena reševanju po zamisli vsakega posameznega učenca. Po potrebi lahko 
učenec doda svoje zamisli. 
 
9. 
Pravilna rešitev sta odgovora a in c. 
 
10. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
 
FINANCE 
11. 
11.1. Pravilna rešitev je odgovor  a. 
V naslednjem natisu delovnega zvezka (Prva izdaja. Drugi natis.) bosta zamenjani trditvi in se 
bosta glasili: 
a. Državljani in podjetja plačujejo državi različne davke. 
b. Vsi prebivalci  Slovenije plačujejo državi različne davke. 

 
11.2. Pravilna rešitev je odgovor  b. 
11.3. Pravilna rešitev je odgovor  b. 
 
12. Možni odgovori: 
12.1. Za vzdrževanje stavb in vojaške opreme, za plače zaposlenih na ministrstvu itd. 
12.2. Za delovanje kulturnih ustanov (plače, vzdrževanje stavb in opreme itd.), subvencije za 

izdajanje nekaterih knjig, za snemanje umetniških filmov itd. 
12.3. Za plače policistov in zaposlenih na ministrstvu, vzdrževanje stavb in policijske opreme 

itd. 
12.4.  Za financiranje športnih društev, vzdrževanje športnih objektov in naprav, 

sofinanciranje športnih prireditev itd. 
12.5. Za pomoč v primeru brezposelnosti, izobraževanje brezposelnih itd. 
12.6. Za financiranje raziskav, raziskovalnih ustanov itd. 
12.7. Za plače učiteljev, vzdrževanje in gradnjo šol, nakup šolske opreme, vzdrževanje šolski 

učbeniških skladov, itd. 
 
 
JAVNA LASTNINA 
13. 
Pravilna rešitev je odgovor  c. 
 
14. 
14.1. 
Iz državne blagajne (državnega proračuna). 
14.2. 
V državni proračun pride denar od vseh, ki pridobivajo dohodek. Rečemo jim 
davkoplačevalci. Država ima tudi druge vire financiranja (carine, trošarine, kazni itd.), vendar 
za to nalogo to ni pomembno. 
14.3. 
Odgovor je namenjena izražanju mnenj. 
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15. 

 
 
15.1. Možni odgovori so: cesta, pločnik, most, nadvoz, park, klopi v parku, spomenik, 
občinska stavba, zastava,  javna razsvetljava, javna električna napeljava, prometni znak, 
semafor, kanalizacija, koš za odpadke, itd. 
15.2. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
 
 
PLAČE, PRISPEVKI IN DAVKI 
16. 
16.1. 

a. 1.126,22 EUR 
b. 818,90 EUR 

16.2. 
a. DOHODNINA; 
b. prispevek za INVALIDSKO IN POKOJNINSKO zavarovanje; 
c. prispevek za INVALIDSKO IN POKOJNINSKO zavarovanje; 
č.   prispevek za ZDRAVSTVENO zavarovanje; 
d. prispevek za ZAPOSLOVANJE; 
e. prispevek za STARŠEVSKO varstvo; 

 
17. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
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Slovenija, Evropska unija in svet 
EVROPSKA UNIJA 
1.11 

a. 28 držav članic: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, 
Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, 
Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, 
Švedska in Združeno kraljestvo. (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.) 
b. 507.069.424 prebivalcev. 
c. 24 uradnih jezikov. 
č. V Italiji in Avstriji. 

 
1.1. 

 
 
1.2. Evropska himna.12 Himna temelji na deveti simfoniji Ludwiga Van Beethovna iz leta 
1823. Beethoven je uglasbil pesem Oda radosti, ki jo je leta 1785 napisal Friedrich von 
Schiller. (Več si lahko preberete na navedeni spletni strani EU.) 
 
2. 
2.1. NE (Pravilno je 12 zvezd.) 
2.2. DA 
2.2. NE 
2.3. NE 
2.4. NE 
2.5. DA 
2.6. NE 
2.8. NE 
2.9. NE 
2.10. DA 
  

                                                           
11 Vir: RS, Kratka predstavitev EU, http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/kratka-predstavitev/index.html, 
dostopno 8. 12. 2017. 
12 Vir: Evropska unija, Evropska himna, https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_sl, 
dostopno 8. 12. 2017. 
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3. 

 
 
4. 
4.1. Evropski parlament. 
4.2. DA. 
 
5. 
5.1. Članom parlamenta rečemo POSLANCI. 
5.2. Pravilna rešitev je odgovor  a. 
5.3. Pravilna rešitev je odgovor  b. 
 
6. 
6.1. Nutella NI bila prepovedana. 
6.2. Jasno oznako o vsebnosti kalorij. 
6.3. Odgovor je namenjena izražanju mnenj. 
 
 
EVROPSKA KOMISIJA 
7. 
7.1. Evropska komisija. 
7.2. Ustanova ima 28 članov ali komisarjev. 
7.3. Informacija je dostopna na spletni strani EU, Komisarji – Politično vodstvo EU,  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019_sl (dostopno 9. 2. 2018). 
7.4. Komisija bo odobrila uvoz genetsko spremenjene hrane v EU. 
7.5. Zaradi morebitne slabše odpornosti ljudi na antibiotike.  
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8. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
 
NATO 
9. 
9.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
9.2. Od leve proti desni so: 

• zastava Evropske unije, 
• zastava zveze NATO, 
• slovenska zastava. 
 

10. 
Pravilna rešitev je odgovor č. 
 
11. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
 
OZN 
12. 
12.1. Organizacija združenih narodov (OZN), krajše Združeni narodi (ZN). 
12.2. Dvigovanje slovenske zastave pred palačo OZN v New Yorku, ko je bila Republike 
Slovenije sprejeta v članstvo. 
12.3.  Sprejetje Slovenije v Združene narode13 22. maja 1992 je nedvomno eden 
najpomembnejših mejnikov v slovenski zgodovini. Potem, ko smo se Slovenci 25. junija 1991 
uspešno osamosvojili in ubranili svojo neodvisnost, nam je v relativno kratkem času uspelo 
doseči tudi mednarodno priznanje. Po osamosvojitvi je slovenska država usmerila vse svoje 
moči v iskanje mednarodne podpore za vključitev v največjo mednarodno organizacijo – 
Združene narode. 
 
13. 
Nekateri možni odgovori: 

• Varovanje bodočih rodov pred strahotami vojn. 
• Vera v temeljne človekove pravice. 
• Dostojanstvo in vrednost človekove osebnosti. 
• Za enakopravnost moških in žensk. 
• Za enakopravnost narodov. 
• Združevanje moči za mir na svetu 

 
 
OECD 
14. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
  

                                                           
13 Povzeto po: RS, Ministrstvo za zunanje zadeve, OZN, 
http://www.mzz.gov.si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/organizacija_zdruzenih_narodov/, dostopno 8. 
12. 2017. 
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Svetovna skupnost 
GLOBALIZACIJA 
1. 
1.1. Pravilna rešitev je odgovor a. 
1.2. Odgovor je namenjeno izražanju mnenj. 
 
2. 
2.1. Pravilna rešitev je odgovor b. 
2.2. Odgovor je namenjeno izražanju mnenj. 
 
 
TRAJNOSTNI RAZVOJ 
3. 
Pravilna rešitev je odgovor c. 
 
4. 
Pričakovana sta npr. odgovora: onesnaževanje in segrevanje ozračja. 
 
5. 
5.1. Kmalu razpadejo ostanki hrane. Počasi razpadejo steklo, kovine, plastika. Ponovno 
lahko uporabimo steklo, papir, kovine, plastiko, les. 
5.2. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
 
6. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
 
7. 
7.1.  
• UNICEF 
• Možen odgovor: Z zbranim denarjem kupijo cepiva, s katerimi cepijo otroke v revnih 

državah. 
7.2. 
 Greenpeace Slovenija 
 Greenpeace Slovenija si prizadeva za:14 

– zaščito biološke raznolikosti; 
– preprečitev onesnaženja in zlorabe oceanov, kopnega, zraka ter sveže vode; 
– prenehanje vseh jedrskih groženj in 
– podpiranje miru, globalne razorožitve ter nenasilja. 

 
 
POGLED V PRIHODNOST 
8. 
Naloga je namenjena izražanju mnenj. 
  

                                                           
14 Vir: Greenpeace Slovenija, Kaj je Greenpeace, 
http://www.greenpeace.org/slovenia/si/about/kaj_je_greenpeace/, dostopno 9. 2. 2018. 
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9. 
9.1. Dvignjena roka moškega pomeni »Pozdravljeni, prihajava v miru«. Risba skuša 
povedati, kdo in od kod je poslal ladjo na dolgo pot. Moški in ženska predstavljata bitja, ki so 
poslala ladjo na dolgo pot, narisano zadaj za njima, in domnevajo, da bo ladja edina stvar, ki 
jo bodo hipotetična bitja dobila z Zemlje. Moški dviga roko in pozdravlja tuja bitja. Spodnja 
slika kaže sončni sistem s soncem in devetimi planeti. Puščica kaže, s katerega planeta je bila 
poslana ladja. Žarčenje v sredini skuša prikazati sonce v Rimski cesti. 
9.2. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
9.3. Odgovor je namenjen izražanju mnenj. 
9.4. Odgovor je namenjeno izražanju učenčevi domišljiji. 
 
 


