
Raznoliki mediji danes

Kaj so mediji?
Nepogrešljiv sestavni del demokracije je svoboda izražanja in tiska. Da 
se volivci odločajo, koga bodo izbrali na volitvah, potrebujejo čim več 
informacij, ki so resnične in preverljive. Pri informiranju javnosti imajo zato 
odločilno vlogo mediji. 

Mediji so sredstva prenosa informacij. V 20. stoletju so se pojavili množični 
mediji, kot so časopis, radio, televizija in splet. Njihov namen je najširšemu 
krogu ljudi posredovati informacije in zabavo. Informacije danes obsegajo 
najrazličnejše – od dogodkov, čustev, misli in drugega. 

Mediji v sodobni družbi

Pod okriljem Radiotelevizije 
Slovenija ali krajše RTV Slovenija  
delujeta slovenska javna televizija 
in radio.

1. V Sloveniji delujejo javne in komercialne televizije in 
radii. Zapiši en primer javne in en primer komercialne 
televizije.

• primer javne TV:  

• primer komercialne TV:  

2. Poišči eno podobnost in razliko v programu javne in 
komercialne televizije.

• podobnost:  

• razlika:  

Medijski svet se danes zelo hitro spreminja, 
saj množične medije, kot so časopis, radio in 
televizija, vse bolj izpodrivajo digitalni mediji. 
Digitalni mediji omogočajo ustvarjanje, ogled, 
deljenje novic na digitalni elektronski napravi. 
Informacije so z digitalizacijo medijev postale 
hitro in široko dostopne. Svetovni splet (internet) 
ponuja množico novic, ki se lahko hitro širijo, 
uporabniku pa omogočajo, da izbor vsebin 
prilagodi svojim interesom. 

3. Zapiši, katere medije spremljaš. S sosedom 
primerjajta zapise in se pogovorita o 
podobnostih in razlikah. 

 

 

 

ALI VEŠ?
Izraz komercialen izvira iz 

angleške besede commerce, ki 
pomeni trgovanje. Komercialen 

izdelek je narejen tako, da se 
dobro, uspešno prodaja. 
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Bodi aktiven
1. Obišči spletno stran Evropskega parlamenta 

in izpiši, kdo so slovenski poslanci v tej 
instituciji. 

2. Na spletnih straneh https://europa.eu/
youreurope/citizens/education/index_sl.htm 
in  https://europa.eu/european-union/topics/
education-training-youth_sl preveri, kakšne 
možnosti ponuja EU mladim. Poišči vsaj tri 
taka področja.

3. Na šoli izpelji anketo, s katero boš ugotovil, 
kakšno je poznavanje EU pri vrstnikih. 
Rezultate predstavi v razredu.

4. V skupinah izdelajte manjše kartončke 
z zanimivimi podatki o EU in drugih 
mednarodnih organizacijah, katerih članica 
je Slovenija. Kartončke izobesite po razredu 
ali na šolski hodnik in s tem omogočite, da se 
bodo o teh institucijah pozanimali tudi drugi. 

5. Razdelite se v skupine in pripravite časovni 
trak. Vsaka skupina naj raziskuje eno 
institucijo, ki je bila predstavljena v tem 
poglavju, in izdela časovni trak njenega 
razvoja. 

6. V medijih poišči dva primera posredovanja 
OZN v mednarodnih sporih in ugotovi, kakšni 
so bili odzivi javnosti na to posredovanje. 

7. Na spletni strani OZN za Slovenijo http://
www.skupaj-mocnejsi.si, pod zavihkom 
Mednarodni dnevi, preglej datume 
razglašenih mednarodnih praznikov. V 
razredu se razdelite v pare. Vsak par naj 
pripravi predstavitev enega mednarodnega 
dne, ugotovi, zakaj ga praznujemo, ter poda 
svoje argumente o razglasitvi tega dne za 
mednarodnega.

8. Ugotovi, katere slovenske znamenitosti 
so vpisane na Unescov seznam svetovne 
dediščine in zakaj.

9. Unicef je organizacija pod okriljem OZN. 
Razišči, s čim se ta organizacija ukvarja in kaj 
je namen njenega projekta Varna točka. Najdi 
Unicefove Varne točke v tvojem kraju oziroma 
najbližje tvojemu kraju.

10. Pred vstopom Slovenije v zvezo Nato je 
potekal referendum. Ugotovi, kdaj je to bilo, 
kolikšna je bila udeležba na njem in kakšen je 
bil rezultat referendumskega odločanja. 

Ponovi
1. Zapiši, katerega leta je Evropska unija sprejela 

ime EU in kako se je imenovala pogodba, s 
katero so to določili.

2. Izberi in zapiši tri letnice, ki so po tvojem 
mnenju pomembne, ko govorimo o Sloveniji 
v Evropski uniji. Zapiši, kaj se je na izbrane 
letnice zgodilo s Slovenijo v povezavi z 
Evropsko unijo.

3. Poimenuj tri institucije Evropske unije, v 
katerih ima Slovenija svoje predstavnike.

4. Kako se imenujejo člani Evropske komisije in 
koliko časa traja njihov mandat?

5. Koliko je vseh poslancev v Evropskem 
parlamentu in kdo ter kako jih izbere?

6. Koliko poslancev ima Slovenija v Evropskem 
parlamentu?

7. Pobrskaj, kdaj bodo naslednje volitve za 
poslance Evropskega parlamenta.

8. Kaj je evroobmočje?
9. Razišči, v kateri državi ima sedež največ 

institucij EU.
10. Zapiši tri stvari, ki jih prinaša državljanstvo EU.
11. Zapiši polno ime naslednjih organizacij: OZN, 

OECD, Nato.
12. Kdaj je Slovenija postala članica zveze Nato?
13. Poimenuj tri organizacije, ki delujejo v okviru 

OZN.
14. Opiši zastavo OZN.
15. Zapiši, kakšen je namen organizacije OECD.
16. Zapiši, v kateri dve organizaciji je Slovenija 

vstopila istega leta, in zapiši, v katero od teh 
dveh organizacij je vstopila prej.

Razmisli
1. Primerjaj pristojnosti, postopek izvolitev in 

sestavo Evropskega parlamenta ter enake 
institucije v Sloveniji. 

2. S katero institucijo v Sloveniji bi lahko 
primerjal Evropsko komisijo? Zapiši vsaj eno 
podobnost in eno razliko.

3. Razišči pozitivne in negativne plati, ki jih 
prinaša članstvo v EU za Slovenijo. Zapiši vsaj 
eno pozitivno in eno negativno plat članstva.

4. Razmisli o vlogi Slovenije v mednarodnih 
organizacijah, ki smo jih predstavili. Ugotovi, 
kaj članstvo Sloveniji prinaša in kaj od nje 
zahteva. 

Slovenija, Evropska unija, svet 
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