
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA,  

9. razred 

POKLICI IN DELO  

 

1.Katere so naravne dobrine? 

Naravne dobrine so: voda, živali (hrana), gozdni sadeži... 

2. Kakšen ekonomski problem ima vsak človek? 

Da ima premalo dobrin, da bi zadovoljil svoje potrebe. 

3. S čim človek povečuje količino dobrin? Z delom. 

4. Kako mora gospodariti s svojimi dobrinami, da bi zadovoljil vsaj poglavitne potrebe 

in želje? 

Z dobrinami mora pametno gospodariti. 

5. Ali med dobrine štejemo le izdelke? 

Ne. Med dobrine štejemo tudi, če nas pregleda zdravnik, mehanik popravi avto... 

6. Kako imenujemo dobrine, ki jih opravita zdravnik ali mehanik? 

Imenujemo jih storitve. 

7. Ali vsak izdela vse izdelke, ki jih potrebuje ali sam zase opravi vse potrebne 

storitve? 

Ne.  

8. Kaj delamo z dobrinami? Dobrine med seboj izmenjujemo. 

9. Kakšna je bila včasih menjava dobrin? Zelo preprosta – blago za blago.  

10. Zakaj je bila ta menjava zelo nerodna? 

Zato, ker sta se dva morala iskati. Ni nujno, da sta vedno porebovala izdelek, 

ki bi drugemu ustrezal. 

11. Kje so že v starih časih ponujali svoje izdelke in storitve? 



Na posebnem kraj – trgu. 

12. Kdo je bil na trgu? Veliko prodajalcev. 

13. Kaj so vedeli prodajalci? Da bodo kupci gotovo prišli. 

14. Kaj postanejo izdelki in storitve, ki se prodajajo na trgu? Postajajo blago. 

15. S čim se lahko kupi blago? Z denarjem. 

16. Kaj dobijo prodajalci s prodajo svojega blaga? 

Denar. Z njim si kupijo dobrine, ki jih potrebujejo za svoje življenje, a jih sami 

ne izdelujejo ali pridelajo. 

17. Kaj je možno narediti z denarjem? 

Izmeriti vrednost vsakega izdelka in storitve. 

18. Kje s srečujejo pridelovalci zelenjave in kupci? Na tržnici. 

19. Kaj dela kupec preden kupi zelenjavo? Najprej se pogaja o ceni. 

20. Ali se vsi ponudniki izdelkov in storitev srečajo s kupci? Ne. 

21. Kdo poskrbi za zamenjavo? Poskrbijo trgovci. 

22. Kje trgovci prodajajo blago? 

V trgovinah, po telefonu, televiziji, časopisnih oglasih... 

23. Kje se lahko danes ponudniki in kupci dogovorijo o nakupu? 

Preko interneta. 

24. Ali pri plačilu vedno uporabljamo pravi papirnati denar? 

Ne. Uporabljamo tudi druga plačilna sredstva. 

25. Kje imajo ljudje denar? V bankah na svojih bančnih računih. 

26. Kaj izročijo prodajalcu, ko kupijo nek izdelek? Denar, ček ali plačilno kartico. 

27. Kdaj je na trgu cena zelenjave višja? Zjutraj. 

28. Zakaj so cene zjutraj višje? Ker je veliko kupcev in vejo, da bodo kupili. 



29. Zakaj popoldan prodajalci znižujejo ceno?  

Ker je povpraševanje manjše od ponudbe. 

30. Kakšno pomembno lastnost imajo še cene? 

Cene prodajalcem povedo, kaj se bolj splača – meso ali žito. 

31. Od kod izvira žepnina, ki jo dobite od staršev? 

Od dohodka, ki pride v gospodinjstvo. 

32. Kje sta zaposlena eden ali oba starša? 

V zasebni ustanovi ali državnem podjetju. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPOLNI. 

Zidar zida _________. Pek peče ___________. Natakar nosi ___________. Frizerka striže ___________.  

Slikar slika _________________. Poštar raznaša _________________. Smetar odnaša _______________.  

Mesar reže _______________. Dirigent dirigira ______________________. Pleskar pleska ___________.  

Slaščičar peče _________________. Mizar izdeluje ______________. Cestar gradi __________________. 

Kaj dela astronavt? 

_________________________________________________________________________ 

Kdo pa tebe uči? 

___________________________________________________________________________ 

  



Ugotovi poklic in zapiši, kaj dela. 

Pripravila: Vera Gognjavec 


