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ZAKON, STATUT, UPRAVNA ODLOČBA 

Predelaj v e-gradivih Besedilo politične propagande. V pomoč ti je tudi spletna stran 
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-
letnik/besedilne-vrste-3/zakonstatutodlocba/uvod-166/.  

V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 
zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 

Predznanje 
 

Na spletni povezavi http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-
gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-
3/zakonstatutodlocba/uvod-166/ si oglej posnetek. Pod posnetkom se 
nahaja nekaj vprašanj. Odgovori nanje ter svoje odgovore fotografiraj. 
Fotografijo oddaj v rubriko Predznanje 

Cilji S številkami 1 ̶ 4 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi, kaj za 
nadaljnje cilje: 

- spozna zakon in statut ter namen obeh besedil; 
- spozna upravno odločbo in njen namen; 
- spozna zgradbo pravnih aktov; 
- seznani se primeri posameznega pravnega akta: npr. Zakon o maturi, 

statut in upravno odločbo. 

Strategije Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje?  
2. Kdo mi bo pri tem pomagal?  
3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

Dokazi 
 

Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Pri tem odgovori na spodnje zahteve (le-
te so označene z barvami – za popolno poznavanje poglavja moraš poznati 
odgovore na vse zahteve): 
- zna razložiti in poiskati osnovne podatke o zakonu, statutu in upravni 
odločbi (pri tem si lahko pomaga s spletnimi podatki); 
- prepozna navedene pravne akte – reši vse naloge na delovnem listu 
Zakon_statut_upravna_DL  
- prepozna značilno zgradbo vseh pravnih aktov in jo povzame skozi tabelo, 
ki jo najde na delovnem listu na koncu;   
- reši naloge na spletni povezavi  
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-
letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/zakonstatutodlocba/5-109/;    
- strne značilnosti jezika v pravnih aktih  – zapiši lastno stališče o jeziku v 
pravnem svetu; 
- reši/premisli in zapiši svoje spoznanje/razmišljanje o fotografijah na spletni 
povezavi http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-
sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/zakonstatutodlocba/sinteza-235/.  
 
Vse rešene naloge in zapis o jeziku fotografiraj oz. dokument oddaj med  
Dokaze. 
Dokaze o rešenih i-nalogah fotografiraj, druge dokaze priloži kot priponke, in 
vse oddaj v razdelek Dokazi.  

Samoevalvacija V e-Listovniku v povedih odgovori na vprašanja: 
a) S čim si bil zadovoljen pri učenju?  
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b) Kaj ti je posebno dobro uspelo?  
c) Kaj bi lahko izboljšal?  
d) Kaj si pri tem spoznal o sebi/svojem delu?  
e) Kako boš učenje zastavil prihodnjič? 

 

 

 

Standard znanja 
 
Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

 
Modro 
 

Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno 
 

Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 


