
Navodila za nadomestilo dejavnosti v zadnjem tednu pouka za 3. 

letnik 

 

Spodaj navedeno oddate najkasneje do 20. 6. do 22.00, če želite prejeti spričevalo prihodnji dan 

skupaj s sošolci. Kasneje velja, da če vse obveznosti opravite v celoti do 2. julija do 15.00 ure, 

lahko v tajništvu prejmete spričevalo od naslednjega dne dalje.   

 

ROMANJE V KOČEVSKI ROG 

 

Vsi, ki boste odsotni na romanju v Kočevski Rog, boste za opravljen 3. letnik dolžni: 

 

• Prebrati, kaj se je zgodilo v Rogu takoj po 2. svetovni vojni 

• sami opraviti romanje v Kočevski Rog 

• se tam slikati pri Antigoni ali kapelici 

• napisati eno stran (500 besed) o tem, kaj se je v Rogu zgodilo in kako so romanje doživeli 

• sliko priložiti razmišljanju in ga oddati Martinu Zlobku (najkasneje do 5. 7.). 

 

Vsi, ki bi potrebovali kakšna posebna pojasnila, poiščite ali pokličite Martina Zlobka.  

 

DRŽAVLJANSKA KULTURA    

 

Potrebno je opraviti spodaj naštete naloge. Podrobnejša navodila so spodaj. Vse vaše  zapise 

združite v en dokument ter razporedite po točkah, kot sledi. Ko vse opravite v skladu z navodili, 

dokument oddajte prof. Jerneju Pisku na jernej.pisk@stanislav.si 

Če ste odsotni samo prvi dan (program v šoli) izpolnite samo od 4. do 8. naloge. Če ste odsotni 

samo drugi dan (obisk državnih institucij) opravite samo od 1. do 3. naloge. 

 

1) Orientacijski pohod do državnih institucij. 

2) Obisk in spremljanje seje Državnega zbora + kratek zapis. 

3) Obisk Hiše EU in ogled razstave + kratek zapis. 

 

Obravnava tem: 

mailto:jernej.pisk@stanislav.si


4) Razpad Jugoslavije in osamosvojitev. 

5) Simboli in prazniki Republike Slovenije. 

6) Državna ureditev Republike Slovenije. 

7) Pravice in dolžnosti. 

8) Ekonomska odgovornost. 

 

1) Opravite orientacijski pohod do državnih institucij v Ljubljani: 

Državni zbor, Šubičeva ulica 4 

Banka Slovenije, Slovenska 35 

Računsko sodišče, Slovenska cesta 50 

Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10 

Vrhovno sodišče, Tavčarjeva 9 

Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25 

Predsednik Republike Slovenije, Erjavčeva 17 

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12 

Pred vsako institucijo se fotografirajte ('selfi') tako, da je v ozadju jasno razvidno pročelje 

institucije. Fotografije (pomanjšane) natisnite na list papirja in oddajte prof. Pisku, oz. pošljite na 

elektronski naslov. 

 

2) Obisk in spremljanje seje Državnega zbora.  

Šubičeva ul. 4, Ljubljana 

Obiščite Državni zbor Republike Slovenije, dogovorite se za spremljanje seje in prisostvujte seji DZ. 

V državnem zboru se fotografirajte (selfi). Po seji napišite kratek zapis o poteku seje (vrednotenje 

vsebin, opažanja, zanimivosti…). 300 besed. 

Nekaj navodil pred obiskom dobite na tej spletni strani: 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/ObisciteNas/SpremljanjeSeje/ 

 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/ObisciteNas/SpremljanjeSeje/


3) Obisk Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in 

Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji (Hiše EU): 

Dunajska 20, Ljubljana 

Obiščite Hišo EU ter se dogovorite in si oglejte multimedijsko razstavo »Doživi Evropo«. V Hiši EU 

se fotografirajte (selfi). Po ogledu napišite kratek zapis o razstavi (vrednotenje vsebin, opažanja, 

zanimivosti…). V zapis vključite tudi aktualne teme razprav v Evropskem parlamentu ter prednosti 

in slabosti vključenosti Slovenije v Evropsko unijo. 500 besed. 

 

4) Razpad Jugoslavije in osamosvojitev. 

Ogled dokumentarnega filma o osamosvojitvi Slovenije: Domovina in država (2006): 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174483223 

ali https://www.youtube.com/watch?v=PyySAqhwpLI 

Po ogledu napišite kratek zapis o dokumentarnem filmu (vrednotenje vsebin, opažanja, 

zanimivosti…). Vključite tudi ključne dogodke za osamosvojitev Slovenije. 500 besed. 

 

5) Simboli in prazniki Republike Slovenije. 

Odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovore poiščite v uradnik dokumentih Republike Slovenije! 

Državni simboli: 

1) Ob katerih praznikih republike Slovenije se izobesi zastava? Na katerih poslopjih se jo izobesi? 

2) Kje mora biti stalno izobešena Slovenska zastava?  

3) Se sme uporabljati poškodovan grb ali zastavo? 

4) V kakšnem primeru se državno zastavo izobesi na pol droga? 

Državni prazniki: 

1) Koliko prostih delovnih dni imamo v Sloveniji zaradi državnih praznikov (in ostalih s strani države 

določenih dela prostih dni)? 

2) Koliko prostih delovnih dni imamo v Sloveniji, pa niso državni prazniki? Naštej jih! 

3) Koliko državnih praznikov imamo v Sloveniji, ki niso dela prosti dnevi? Naštej jih! 

4) Kateri izmed državnih praznikov je med prazniki najmlajši? (Katerega smo doslej najmanjkrat 

praznovali?). 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174483223
https://www.youtube.com/watch?v=PyySAqhwpLI


5) Razložite (zgodovinsko ozadje) razlike med praznikoma Dnevom državnosti in Dnevom 

samostojnosti in enotnosti. 

 

6) Državna ureditev Republike Slovenije. 

Poiščite in zapišite odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Naštejte vsaj 5 državotvornih institucij (ustanov)!  

2. Kakšna je vloga Banke Slovenije?  

3. Kakšna je vloga Računskega sodišča RS? 

4. Kakšna je vloga Ustavnega sodišča RS? 

5. Katera državna institucija je pristojna za presojanje o kršenju človekovih pravic?  

6. Koliko časa traja mandat predsednika republike in koliko mandat poslancev v Državni zbor? 

7. Po točkah opišite postopek izbora predsednika vlade! 

8. Naštejte veje oblasti v Republiki Sloveniji!  

9. Koliko poslancev je v sklicu Državnega zbora? 

10. Kateri državni organ sprejema zakone? 

11. Kdo lahko kandidira za funkcijo predsednika republike (pogoji)?  

12. Naštej štiri predsednike v državnih organih RS (predsednik države, predsednik vlade, 

predsednik državnega zbora in predsednik državnega sveta)! 

 

7) Pravice in dolžnosti državljanov. 

V ustrezni literaturi poiščite odgovore na naslednja vprašanja: 

1) Od kod pravice? Komu pripadajo? Zakaj? Od kod dolžnosti? Kdo je ‘dolžnik‘? Zakaj? 

2) Na katerih pravnih dokumentih se utemeljuje varstvo človekovih pravic? 

3) Kdaj in zakaj je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic? 

4) Katere pravice nam zagotavlja Ustava Republike Slovenije? 

5) Katere dolžnosti imamo kot državljani? Katere kot dijaki? 

 



8) Ekonomska odgovornost. 

Poiščite ekonomsko-gospodarske programe političnih strank, ki so v Slovenskem parlamentu. Nato 

izdelajte primerjalno tabelo njihovega ekonomsko-gospodarskega programa, ga premislite in 

pokomentirajte. 300 besed. 

 

EKSKURZIJA PO SLOVENIJI  

Za nadomestilo ekskurzije se dogovorite z razrednikom. 
 


