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Odgovori dijakov: Politika je … 
 
Razmerje: Nevtralno : Negativno : Pozitivno = 2 : 3 : 1 
 
NEVTRALNO 
1. način urejanja države. 
2. vodenje države. 4x 
3. delovanje države. 
4. politično upravljanje države. 
5. nekaj/skupina ljudi, ki vodi državo. 
6. sestavni del države. 
7. volitev parlamenta. 
8. nekaj skupnega. 
9. zbor strank, ki hočejo priti med ministre. 
10. veda o političnih oz. družbenih dejanjih. 
11. zveza več političnih strank. 
12. dejavnost s katero se srečujejo politiki.  
13. za izobražene ljudi. 
14. tekmovanje med strankami. 
15. skupina ljudi, ki določa zakone. 
16. vodena skupina poslancev. 
17. tisto, na kar se ne spoznam. 
18. nekaj, o čemer nič ne vem. 
 
POZITIVNO 
1. pomembna za državo. 2x 
2. reševanje nekih težav. 
3. dogovarjanje. 
4. iskanje kompromisov. 
5. pomembna. 2x 
6. potrebna. 
7. brez nje ne gre. 
8. je potrebna za državo. 2x 
9. dobra, če so dobri voditelji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGATIVNO 
1. lahko slaba. 
2. lahko tudi nepravična, ko se na kupu 

zberejo ljudje, ki imajo radi denar – 
TAJKUNI. 

3. danes zelo slabo urejena. 
4. so ljudje, ki nimajo veliko izobrazbe (oz. 

nimajo pojma) in vodijo državo. 
5. brezvezna. Mislijo, da vse vedo  … 
6. nezanimiva, ker je vedno večja zmešnjava. 
7. dolgočasna/nezanimiva. 
8. zanimiva samo za tiste, ki hočejo denar. 
9. zelo komplicirana. 
10. skupnost politikov, ki naredijo bolj malo. 
11. goljufija. 
12. izpostavljanje pred množico ljudi. 
13. kurba. 2x 
14. kot da bi kravam pokazal pot do 

visokogorskega pašnika. Ena zraven druge 
se rinejo, od zadaj pa se vidijo le riti. Vse, 
kar za njimi ostane je topel kravjek. 

15. korupcija, podtikanje, laži … (JC: Res je. 
Politika lahko postane vse to.) 

16. zmešnjava 
17. vzrok za stanje Slovenije. 
18. v Sloveniji slaba. 
19. ožemanje ljudi. 
20. nesmiselna. 
21. pranje denarja. 
22. tisto, kar uničuje ljudi. 
23. je zame nepomembna. 
24. kraja denarja. 
25. nekaj, kar se odloča v družbi, vendar ji 

danes ne gre najbolje. 
26. slabo urejena. 
27. nekaj čudnega. 
28. dolgočasna. 
29. zapletena. 
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