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DELOVNO GRADIVO ZA DRUŽBO
PRILAGOJENO ZA UČENCE ROME
5. RAZRED
SAMO ZA INTERNO UPORABO

ZBRALA IN UREDILA:
MOJCA KRAVCAR

DRŽAVNA UREDITEV SLOVENIJE
Naša država je samostojna in demokratična republika. Njeno uradno ime je
Republika Slovenija.
- 26. december: dan samostojnosti
- 25. junij: dan državnosti
PREDSEDNIK REPUBLIKE predstavlja Slovenijo in je tudi vrhovni poveljnik
oboroženih sil.
DRŽAVNI ZBOR ALI PARLAMENT je sestavljen iz poslancev, ki so jih
izvolili ljudje na volitvah. Izvoljeni poslanci v parlamentu sprejemajo ustavo,
zakone in druge pomembne odločitve.
DRŽAVNI SVET sestavljajo državni svetniki, ki zastopajo posamezna
področja delovanja državljanov ( kultura, gospodarstvo, šolstvo,… ).
VLADA s predsednikom in ministri usmerja tekoče delovanje države.
SODSTVO skrbi za red in pravico. Njegove naloge izvajajo sodniki, sodniki za
prekrške, odvetniki in notarji.
DRŽAVLJANI Slovenije so vsi prebivalci, ki v njej prebivajo. Večino
sestavljajo Slovenci. Poleg njih je še nekaj pripadnikov drugih narodov, ki jih
imenujemo manjšine. To so Italijani, Madžari Romi, Nemci, Avstrijci, Romi in
priseljenci iz območja nekdanje Jugoslavije.
Na zemljevidu označi glavno mesto Slovenije.

DRŽAVNA HIMNA je posebna
slavnostna melodija z besedilom.
Slovenska himna je pesem
Zdravljica pesnika Franceta Prešerna.

ZASTAVA je vidno znamenje države.
Sestavljena je iz treh barvnih trakov:
belega, modrega in rdečega. Na njej
je v zgornjem levem kotu upodobljen grb.
Izobesimo jo ob državnih praznikih,
proslavah in drugih prazničnih priložnostih.

DRŽAVNI GRB je v obliki ščita.
Zgoraj so na modrem delu tri zvezde,
lik Triglava v beli barvi in dve modri črti,
ki predstavljata morje in reke.

GRBI POSAMEZNIH OBČIN

Trebnje

Mokronog-Trebelno

Mirna Peč

Mirna

Novo mesto

PRAZNIKI

8. februar – slovenski kulturni praznik
14. februar – valentinovo
8. marec – dan žena
25. marec – materinski dan
1. maj – praznik dela
25. junij – dan državnosti

15. avgust – Marijino vnebovzetje
31. oktober – dan reformacije
1. november – dan spomina na mrtve
26. december – dan samostojnosti in enotnosti

Viri :





Več avtorjev: Z družbo v družbo 4; Rokus, 2000
Več avtorjev: Z družbo v družbo 5; Rokus, 2001
Maja Umek, Olga Janša Zorn: Družba in jaz 4; Modrijan, 2002
Valerija Lebar, Mateja Miklavčič: Vodi me, sonce! Studio DTS 1995

2020

