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S temo Razlike med člani državljanske skupnosti smo zaključili, ampak nismo naredili 

dokončnega zapisa. Spodaj imate naveden zapis, ki si ga prepišite v zvezke (svetujem vam, da 

ne tiskate po nepotrebnem). 

… 

• Prebivalstvo Evrope je zelo raznoliko (narodnost, vera, navade, jezik), kljub temu 

brez težav živimo v različnih skupnostih. 

• Včasih posamezniki ali skupine kažejo sovražen odnos do sodržavljanov. Vzrok za 

takšen odnos so predvsem slabe razmere v državi (gospodarske krize, 

brezposelnost).  

• V Sloveniji zakoni predvidevajo kazen za vsakogar, ki bi spodbujal ljudi, naj 

sovražijo druge. Takšnega spodbujanja je danes največ na internetu.  

• Če bi imeli zaničevalen in sovražen odnos do pripadnikov drugih narodov, bi nam 

upravičeno očitali, da smo šovinisti.  

 

 

V nadaljevanju pri vsaki temi napišite enovrstični naslov, ki ga imate navedenega in pri 

reševanju nalog sledite navodilom. Naloge lahko skopirate ali pa jih prepišete, če imate težave 

s tiskalnikom ali pa vam že zmanjkuje kartuše. 

 

Naloge se nadaljujejo na naslednji strani. 
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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. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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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. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

____________________________________________________________________. 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

 

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

_____________________________________________________________________. 

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

