
KAJ JE NARODNA PRIPADNOST? 

 
Za začetek moramo razjasniti nekaj pojmov. Prepiši jih v zvezek ali si natisni. 

DRŽAVA = mednarodno priznana politična skupnost, ki ima svoje ozemlje, 

oblast in 

prebivalce. 

DRŽAVLJAN = posameznik, ki živi v neki državi, v kateri ima vse državljanske 

pravice. 

DOMOVINA = kraji in ljudje, med katerimi se počutimo doma. 

NAROD = trajna skupnost, ki jo povezuje zavest o skupnem 

jeziku, zgodovini in kulturi. 

 

     Torej – vsak človek je državljan neke države, po navadi tiste, v kateri se rodi, 

lahko pa tudi tiste, v katero se kasneje preseli. Na ozemlju te države se človek 

počuti doma, čuti, da pripada narodu, ki živi na ozemlju te države in prav zato 

govori jezik tega naroda, se uči o njegovi zgodovini in prevzema kulturne 

običaje. Jaz in vsi vaši sošolci trenutno živimo v državi, ki se imenuje Republika 

Slovenija, vsi smo njeni državljani. Ni pa nujno, da je Slovenija za vse nas tudi 

prava domovina in da je slovenski narod tisti, kateremu pripadamo. 

      Pomislite na svoje sošolce, ki prihajajo iz drugih držav ali pa imajo starše, ki 

niso bili rojeni v Sloveniji. Za njih mogoče ni domovina Slovenija, ampak katera 

druga država (npr. Republika Severna Makedonija, Albanija, Bosna in 

Hercegovina …). 

 

DRŽAVLJANSTVO IN NARODNA PRIPADNOST DRŽAVA je mednarodno 

priznana politična skupnost, ki ima svoje ozemlje, oblast in prebivalce, ki jim 

rečemo DRŽAVLJANI. PREPIŠI! 

 

ZAMEJSKI SLOVENCI – Slovenci, ki živijo tik z mejo. 

IZSELJENCI – Slovenci, ki živijo vdrugih državah.                   PREPIŠI! 



 

 

PREPIŠI NALOGE V ZVEZEK IN JIH REŠI. 

a.) V zvezek preriši in dopolni legendo. 

b.) Poišči in preberi 5. člen Ustave Republike Slovenije in ga pojasni. 

c.) Kako Republika Slovenija zagotavlja pravice narodnih skupnosti v 

Sloveniji? 

d.) Ob pomoči 65. člena Ustave Republike Slovenije izpiši, katera narodna 

skupnost še ima v Sloveniji z zakonom določene pravice. 
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