
7. a- in b-razred 

DRUGI TEDEN 

Spoštovani učenci,  

vsi niste opravili svojega dela prejšnji teden. Na zamudnike še vedno čakam. Vsem, ki ste naredili, pa hvala 

za vse poslano. 

PONOVIMO IN PREVERIMO – če ti kaj manjka, si dopiši (lahko tudi natisneš in 

prilepiš) v zvezek! 

V zvezku imaš narejen miselni vzorec. Veš, kaj je koalicija (vladna koalicija = zveza več političnih strank, ki 

zastopajo skupne interese v vladi) in kaj opozicija = politične stranke v parlamentu, ki nadzorujejo delo 

koalicije, ji večkrat nasprotujejo, dajejo pobude ... 

Veš, da predsednik vlade, tj. Janez Janša, spada v izvršilno vejo oblasti. Veš, da je Borut Pahor 

predsednik države in tudi spada v izvršilno vejo oblasti. Naj spomnim na MV, ki ga že imaš. Katere so tri 

veje oblasti? V mislih jih naštej. Je šlo? 

 

Varuh človekovih pravic je Peter Svetina. Njegova vloga je, da obravnava kršitve ČP (nanj se lahko 

obrne vsak državljan RS), daje predloge/pobude za uvedbo ali spremembo predpisov, nadzoruje delovanje 

ostalih vej oblasti (v luči ČP pazi, da oblast s svojim delom ne posega v ČP). 

Človekove pravice so v času izrednih razmer omejene. Nekateri ste zelo dobro odgovorili, drugi ste bili 
presplošni. Skratka omejitve, ki jih doživljamo zdaj so (predvsem 13. in 20. člen): pravica do svobodnega 
gibanja (tudi ne smemo iz države, menda bo mo omejeni celo na občino, kot se govori), do druženja (do 5) 
/združevanja (npr. dejavnosti v prostem času), pravica do dela (nekaterim), pravica do izobraževanja 
(prilagojeno), pravica do zdravstvene oskrbe (prilagojeno) ... 
 

Še vedno velja, da v tem času spremljaj poročila. Zelo ti priporočam ogled Izodroma vsak dan na SLO 1. 

 

TVOJE DELO NA DALJAVO V TEM TEDNU 

1. Naloži si iRokusov samostojni delovni zvezek Jaz, midva, mi 7 na https://www.irokus.si/izbirka  in reši 

strani 44 in 45. Če te možnosti nimaš, mi po mejlu sporoči. Ampak saj bo šlo, kajne?  

 Ponovi, kaj je Ustava RS.  

 Preveri, če tvoja definicija pravne in socialne države v miselnem vzorcu drži. V miselni vzorec (če 

gre, sicer pa kam drugam) napiši primere, ki kažejo, da smo socialna država. 

2. Ta teden boš utrdil svoje znanje. Razmisli, kaj pomeni demokracija. Nasprotje demokracije je 

totalitarizem, to pomeni, da vlada en posameznik oz. ena sama stranka (npr. v Severni Koreji je tako). 

https://www.irokus.si/izbirka


Ali je demokracija vedno prava izbira? So tvoji starši vedno demokratični? Najbrž ne. Včasih te vprašajo 

za mnenje, včasih ne, včasih ga upoštevajo, včasih ne ... Odgovori v zvezek. 

a) Zakaj in kdaj, meniš, da je dobro biti demokratičen, kdaj pa ne? Razmisli, napiši primer. 

b) Koliko demokracije je potrebne v spodnjih primerih (malo, srednje ali zelo veliko)? Pošlji mi 

sporočilo in utemelji, kateri od primerov se ti zdi najboljši primer za zelo demokratično 

odločanje in pri katerem pravzaprav ne moremo govoriti o veliki demokraciji.  

 
3. Da preveriš svoje znanje, pojdi na spodnje spletne strani (ni ti treba rešiti vsega naenkrat, a je dober 

način za preverjanje znanja, zato ti priporočam. Nekaj pa je obvezno.) 

 

– SLOVENIJA: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w86tqdy3o3k (obvezno odgovori na prvih 12 

vprašanj) 

– ČLOVEKOVE PRAVICE: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_3/01_povezi.htm 

(obvezno poveži in reši kviz (katero ČP prikazujejo slike); Na melj mi napiši, kaj so nevladne 

organizacije. 

– VERSTVA:  

 https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_4_novo/dke_4_novo_hot/dke_4_novo.htm 

(obvezno; sporoči mi, koliko % si dobil) 

 https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_4_novo/index.html 

 https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_4_kriz_spomin/index.htm  

Upam, da ti je šlo dobro. V tem tednu, kadar želiš, pričakujem tvoj mejl. Prosim, da v zadevo napišeš DKE 

7. A (ali 7. B). Pričakujem nagovor, namen pisanja, vse odgovore, pozdrav in podpis (nekateri se še učite 

pisanja uradnih e-sporočil => potrenirajmo še slovenščino). 

Kaj so torej odgovori, ki jih čakam na mejlu? 

a) Kateri od primerov se ti zdi najboljši primer za zelo demokratično odločanje in pri katerem 

pravzaprav ne moremo govoriti o veliki demokraciji? Utemelji, zakaj. 

b) Kaj so nevladne organizacije? 

c) Kako uspešen si bil na kvizu (koliko % si dobil)? 

 https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_4_novo/dke_4_novo_hot/dke_4_novo.htm 

 

Želim si, da te naloge ne bodo preveč naporne in da se boš veliko naučil. Vse to je preverjanje znanja. Pazi 

nase in na druge. Če ti kaj ne bo šlo, mi lahko pišeš. Lep teden. 

 

Alenka Brovč 
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