
DKE, 8. a, 8. b  
 
Če še nisi, v zvezek odgovori na vprašanja za utrjevanje, ki si jih dobil pri pouku. Za 
vsak primer jih prilagam v nadaljevanju. 
 
Če imaš možnost, rešuj naloge na spodnjem portalu. Izberi poglavji Demokracija od 
blizu in Demokracija. 
 
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html 
 
Želim ti uspešno ponavljanje vsebin. 
 
Nataša Jesenko 
 

UTRJEVANJE: DEMOKRACIJA 

1. Razloži izraze: demokracija, politika, pravna država, ustava. 

2. Kaj pomenita načeli ustavnosti in pravnosti (str. 21)? Kakšen je njun pomen  za obstoj 

demokracije? 

3. Opiši razliko med posredno in neposredno demokracijo. Navedi primere. 

4. Kdaj je nastala republika Slovenija? 

5. Kateri so njeni državni simboli? 

6. Kaj praznujemo 26. decembra in 25. junija? Česa se spominjamo? 

7. Razloži, kako je organizirana oblast v naši državi (veje oblasti, pristojnosti). 

8. Zakaj je pomembno, da so veje oblasti ločene? 

9. Naštej nekaj ministrstev v naši državi. 

10. Poimenuj trenutnega predsednika  in predsednika vlade RS. 

11. *Pojasni razliko med predsedniško in parlamentarno demokracijo. 

12. Katere so pristojnosti predsednika RS? 

13. Opiši postopek imenovanja predsednika vlade. 

14. Naštej korake v volilnem postopku (str. 32). 

15. Kaj so volitve? Zakaj je pomembno, da so tajne? Zakaj je na volišču potrebno pokazati 

osebni dokument? 

16. Primerjaj volitve in referendum. Primerjaj referendum in plebiscit. 

17. Opiši volilno pravico. 

18. Opredeli pomen političnih strank. Naštej nekaj političnih strank v RS. 

19. Kaj pomeni, da so stranke v opoziciji ali v koaliciji? 

20. Pojasni izraz lokalna samouprava. 

21. Ponovi o glavnih značilnostih naše občine. (ključni podatki o občini so na uradni spletni strani 

Občine Polzela, ki smo si jo ogledali!). Poimenuj župana. 

22.  Naštej državne ustanove, ki skrbijo za varovanje pravic državljanov. 

23. Opiši vlogo in pomen medijev v demokratični družbi (34). Zakaj je pomembno, da so mediji 

svobodni? *Poveži pravico do zasebnosti, varovanje osebnih podatkov in medije. 

24. Naštej nekaj medijev v RS in domači občini. 

25. Zakaj je pomembno, da oblast deluje javno? 

26.  Primerjaj demokracijo in totalitarizem. Navedi primere totalitarizma. 

27.  Navedi načine, s katerimi lahko državljani vplivamo na odločanje o   

 skupnih zadevah. 

https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html


28. Kakšen je aktiven državljan? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za to, da smo lahko 

aktivni državljani? Zakaj je aktivno državljanstvo za demokracijo tako pomembno? 

29. *Opredeli razliko med nacionalizmom in patriotizmom. 

30.  Na str. 19 ponovno preberi, kaj je peticija. Zamisli si okoljski ali kakšen drug  

problem. Napiši peticijo, s katero bi nanj opozoril in pripiši, na koga bi jo lahko  naslovil/a. 

Razmisli, kako bi zbral/a čim več podpisov. Zapiši tudi svoje predloge za rešitev problema. 

31. Obvezno preglej slovarček v učbeniku (celotno poglavje!) 

 


