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CILJI 

Seznanitev dijakov s temeljnimi pojmi s področja političnega, pravnega in
ekonomskega sistema Republike Slovenije in navajanje na njihovo uporabo ob
upoštevanju družbene opredeljenosti, njihovega nastanka, razvoja in aktualne vsebine.
Širitev znanj in usposabljanje za kritično analizo sodobne slovenske družbe,
razvijanje miselnih in izraznih sposobnosti, uporaba pojmov, kategorij in sintetiziranje
idej. Razvijanje stališč in ravnanj, ki so primerna za vključevanje v družbo, vzpodbujanje
vrednot demokratične politične kulture: vzpodbujanje individualnosti, kritičnosti,
tolerance - ob razvijanju kulture dialoga in sposobnosti argumentiranja. Razvijanje
zavesti o civilizacijskih, družbenih in drugih problemih in ob tem razvijanje zmožnosti
samostojnega presojanja.

VSEBINA

1. Ustavna ureditev Republike Slovenije:
- gospodarska in socialna razmerja;
- državna ureditev: Državni zbor, Državni svet, Predsednik republike, Vlada, sodstvo;
- ustavnost in zakonitost;
- človekove pravice in svoboščine v Ustavi RS.
2. Država:
- opredelitev moči in oblasti;
- politične stranke, interesne skupine, nevladne organizacije, ...
- legalnost in legitimnost;
- suverenost države;
- pravna država;
- državljanstvo.
3. Posameznik, družba, država:
- vprašanja človekovih pravic in svoboščin;
- politična svoboda;
- konflikt med parcialnimi in večinskimi interesi;
- smisel državne, regionalne oz. občinske regulacije;
- poštenje, tolerantnost, narodna identiteta, patriotizem.
4. Politični sistemi:
- delitev oblasti: izvršna, zakonodajna, sodna;
- tipi političnih sistemov;
- demokracija;
- parlamentarizem, predstavništvo;
- volitve, volilni sistemi, volilno vedenje;
- opozicija;



- politična kultura (nepotizem, provizije, korupcija).
5. Ekonomski sistem Republike Slovenije:
- pojmi: uprava, podjetje, javni zavod, ipd.
- temeljna razmerja, značilna za ekonomski sistem RS.

OBSEG: 15 ur.

KRAJ, TERMIN, NAČIN IN CENA IZVEDBE: V skladu s predhodnim dogovorom.

REFERENCE

Izvajalec ima poleg poučevanja Filozofije in Sociologije bogate izkušnje z izvajanjem
Obveznih izbirnih vsebin. Poleg tega je odličen poznavalec političnih razmer, različnih
družbenih in državnih ureditev, volilnih sistemov, zakonodajnih in upravnih postopkov. 


