
DELO NA DALJAVO – 4. teden 

DKE –7. c, 7. d 

torek, 7. 4. 2020 

- Slovenija je demokratična, pravna in socialna država 

 
V tem tednu se odpira spletna učilnica Etika 7, dostopna je na: 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=31065  
 
Uporabiš jo lahko, da  
- prebereš navodila za delo,  
- postaviš vprašanja glede navodil ali učne snovi. Na kakšen način, je tudi razloženo v spletni 
učilnici,  
- oddajaš kopije zapisov ali nalog. 
 
1. Ponovitev človekovih pravic. 
Ponovi organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami in njihove naloge: 
https://learningapps.org/10186081  
 
Pomagaj si z zapisom prejšnjih ur. 
 
2. Delo z besedilom in zapis v zvezek 
1) Naslov v zvezek: SLOVENIJA JE DEMOKRATIČNA, PRAVNA IN SOCIALNA DRŽAVA 
 
 
Preberi besedilo, ki je priloženo spodaj in prepiši zapis ali ga prilepi v zvezek.  
 
2) Nato reši vajo o socialnih pravicah v Sloveniji. Prilepi list/sliko ali napiši samo ukrepe v 
zvezek.  
 
 
Zapis skeniraj/fotografiraj in ga oddaj v spletni učilnici pri  Tukaj lahko oddaš kopije 
zapisov ali nalog - 7.c/7.d 
 
 
V spletni učilnici lahko tudi postaviš vprašanja glede učne snovi. 
 
 
Lep pozdrav, 
Marko Drobne 

 

BESEDILO (ne prepiši) 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=31065
https://learningapps.org/10186081


ZAPIS V ZVEZEK 
 

SLOVENIJA JE DEMOKRATIČNA, PRAVNA IN SOCIALNA DRŽAVA 

Državo sestavlja ozemlje, prebivalstvo in oblast. 
Državljanstvo je pravno urejena vez med posamezniki in državo. Na podlagi tega 
imamo  pravice in dolžnosti. 
SLOVENIJA JE DEMOKRATIČNA DRŽAVA – D 

PRAVICE DRŽAVLJANOV: 
1. Zagotovljene človekove pravice. 
2. Sodelovanje pri družbenih zadevah (referendum, plebiscit) 
3. Volilna pravica 

4. Pravica do dokumentov (rojstni list, EMŠO, davčna številka, osebna 
izkaznica in potni list) 

SLOVENIJA JE PRAVNA DRŽAVA – P 

DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV – Vsi morajo: 
1. Spoštovati zakone in ustavo. 
2. Spoštovati obveznosti (davčna napoved, plačevanje davkov) 
3. Opozoriti na nespoštovanja zakonov in ustave. 

SLOVENIJA JE SOCIALNA DRŽAVA – S 

PRAVICE DRŽAVLJANOV- Državljani imajo pravico do: 
1. Brezplačnega zdravstvenega varstva, cepljenja otrok in zdravil. 
2. Posebne denarne pomoči in druge pomoči v stiski. 
3. Brezplačnega osnovnega šolanja.  

DRŽAVLJANSKA KULTURA je zavest, da smo državljani odgovorni za to, kako 
poteka življenje v naši ožji  in širši okolici. 
 

VAJA – UKREPI SOCIALNE DRŽAVE 

Ugotovi, kateri ukrepi socialne države so predstavljeni. Nad sliko prepiši ustrezen ukrep. 

 


