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Slovenija je pravna država 

V učbeniku (str. 33–34) si preberi poglavje Kaj pomeni, če rečemo, da je Slovenija pravna 

država. 

1. V Ustavi Republike Slovenije piše, da je Slovenija demokratična država. Piše pa 

tudi, da je Slovenija pravna in socialna država. 

S pomočjo učenika (str. 33–34) in stripa zapiši, kaj pomeni izraz pravna država. 

Pravna država pomeni, da: 

 zakoni, ki jih sprejmejo poslanci v državnem zboru, veljajo za vse državljane enako, 

 vsak, ki krši zakon mora biti kaznovan, 

 se vsakdo lahko pritoži, če meni da mu je sodnik naredil krivico. 
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Slovenija je socialna država 

V učbeniku (str. 34) si preberi poglavje Kaj pomeni izraz socialna država. 

1. S pomočjo učenika (str. 34) in stripa zapiši, kaj pomeni izraz socialna država. 

Socialna država od državljanov in podjetji zbira denar (davki, prispevki), s katerimi 

vzdržuje javne šole, zdravstvene domove, bolnišnice, vojsko, kulturne ustanove, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nad slike napiši, katere ukrepe socialne države predstavljajo. V pomoč so ti 

poimenovanja ukrepov, ki so navedena ob slikah. 
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Slovenija je članica Evropske unije 

V učbeniku (str. 35) si preberi poglavje Slovenija je članica Evropske unije. 

1. Kdaj je Slovenija postala članica Evropske unije? 

1. maj 2004. 

 

2. Nariši zastavo Evropske unije. 

 

 

Evropa po drugi svetovni vojni 

V učbeniku (str. 35) si preberi poglavje Evropa po drugi svetovni vojni in poglej posnetek o 

nastanku Evropske unije (Infodrom: Nastanek Evropske unije, 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug.). 

1. Evropski narodi so po drugi svetovni vojni spoznali, da ne bi preživeli še ene takšne 

vojne, kot je bila ta. Edina rešitev je bila, da začno tesno sodelovati in ustanovijo 

zvezno državo. 

S pomočjo učbenika (str. 35) in posnetka odgovori na vprašanji. 

a) Iz posnetka izberi tri dogodke, ki se ti zdijo pomembni za nastanek in razvoj Evropske 

unije. Izpiši jih v preglednico in pojasni, zakaj se ti zdijo pomembni. 

1945 – konec druge svetovne 

vojne. 
1957 – ESG. 1993 – EU. 

 

b) Katerih šest držav se je leta 1951 med seboj povedalo? 

Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg. 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug

