Pozdravljeni sedmošolci!
Začel se je že tretji teden pouka na daljavo? Kako ste kaj? Kako vam grejo šolske stvari? Upam, da še
vedno dobro, zdravo, ustvarjalno, športno, strpno, potrpežljivo ….

Spomnila bi vas še na nalogo: zapis Kako razmišljam (6 klobukov). Rok: 7. b: 7. 4. 2020; 7. a: 8. 4. 2020
Nekateri ste nalogo že odlično opravili! Bravo!
Danes bomo spoznali novo učno snov. Zapis prepiši/prilepi v zvezek za DKE.

UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
1. DRŽAVA
Ima določeno ozemlje, sestavlja jo skupnost državljanov, ima lastno državno oblast. Prav
tako ima skupno preteklost, lastnino (stavbe, ceste, trgi …) V Sloveniji ima oblast ljudstvo.
Državljani (polnoletni -18 let) imajo pravico, da odločajo na volitvah: kdo bo vodil državo,
kdo bo sprejemal zakone .. Po volitvah pa imajo državljani odgovornost, da oblast
nadzorujejo. Če z njihovim delom niso zadovoljni jih na naslednjih volitvah zamenjajo (volijo
druge kandidate).
Državna ureditev v RS: je parlamentarna demokracija = oblast razdeljena na tri veje:
• Zakonodajno oblast (parlament: državni zbor + državni svet)
• Izvršilno oblast (vlada: vlada, predsednik države)
• Sodno oblast (sodstvo: sodišča)
DEMOKRACIJA: (grški izvor) demos – ljudstvo, kratein – vladati
=> »vladavina ljudstva«
2. PRAVNA DRŽAVA
Ustava: je najvišji pravni akt ali temeljni državni zakon kar pomeni, da za vse veljajo enaka
načela.
Z ustavo se skupnost državljanov dogovori za osnovna načela, po katerih ureja skupne
zadeve. (Ustava RS ima 174 členov, sprejeta je bila 23. 12. 1991)
V pravni državi se odločitve sprejemajo na podlagi prava. Vsi morajo enako spoštovati
zakone in so enako kaznovani, če jih kršijo.
Zakoni v Sloveniji veljajo za vse in vsi smo pred zakoni enaki!
3. SOCIALNA DRŽAVA
Naloga države je skrb za državljane, še posebej za ranljive skupine prebivalstva. Omogočiti
mora osnovno zdravstveno zavarovanje, denarno podporo.., če to potrebujejo. Prav tako
zagotavlja in spoštuje pravico do izobraževanja, zdravja, skrb za brezposelne, invalide (npr.:
porodniški dopust, subvencioniranje malice, otroški dodatek, državne štipendije, učbeniški
sklad, znižane cene za upokojence, dodatek ob rojstvu otroka)

Ponovno prelistaj Ustavo v stripu, ki si jo prejel v začetku šolskega leta. Lahko si pogledaš Ustavo v stripu
tudi na spletni povezavi: https://www.us-rs.si/strip/.
Za ponavljanje DKE lahko narediš kakšno vajo na naslednji povezavi: https://interaktivnevaje.si/dke/dke_vaje_7r.html naloge v zavihku/rubriki: POSAMEZNIK, SKUPNOST, DRŽAVA; POSAMEZNIK
IN SKUPNOST; SKUPNOST DRŽAVLJANOV REPUBLIKE Slovenije. Te vsebine smo že obdelali.

Parlament RS

Državni zbor RS

14. vlada RS, predsednik vlade: Janez Janša

Zdravo in srečno vsem!
Renata LH

predsednik države: Borut Pahor

