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Tema 1 / Naloga 1

Tema: Literatura – umetnost – kultura

Naslov: Goran Vojnović: Zimska basen

Besedilna vrsta: interpretacija besedila

Obseg: 405 – 495 

Situacija: –

Pisna dejanja, ki naj bodo 
izpolnjena s posebnim 
ozirom na besedilno vrsto:

obnova, opis, pripoved, razlaga, utemeljitev

Izpolnitev naloge glede vsebine:

Jedrno sporočilo  
(jedrna sporočila) priloženega 
besedila/priloženih besedil:

V basni je – kar je seveda namen te literarne zvrsti – opisano 
ravnanje ljudi/držav v begunski krizi. V Evropo prihajajo begunci 
oz. pribežniki iz držav, kjer je vojna in zaprosijo pri nas za azil, 
Avstrija in druge države pa zapirajo državne meje. Ob meji pos
tavljajo bodeče žice, da begunci ne bi mogli vdreti na njihovo 
zemljo, tako ostajajo v begunskih centrih v državah, do koder 
so uspeli priti oz. kamor so prispeli z ladjami, npr. v Grčiji.

Možnosti za  
delovno nalogo 1: 
Obnovite ...

Sredi decembra, ko ima medved zimsko spanje, ga prebudi 
glasno rjovenje gozdnih živali, ki kričijo, da se je ljudem zmešalo. 
Jezen medved prilomasti iz brloga in se napoti skozi gozd proti 
reki, vsa živalska povorka pa za njim. Tam zagledajo jelenovo 
truplo, zapleteno v nekakšno žico, ki je razpotegnjena po celem 
bregu reke. Pot do vode je živalim tako preprečena. Ko medved 
pogleda živali, vidi, kako žejne tavajo naokrog in v njihovih očeh 
zazna, da pričakujejo od njega tolažbo. A medved se le obrne 
in odide nazaj k brlogu. V tem živali spoznajo, da je situacija 
nerešljiva, saj je kapituliral celo medved.

Možnosti za 
delovno nalogo 2: 
Analizirajte …

Basen: živali imajo človeške lastnosti, ob koncu je nauk: »V tem 
gozdu se ne pride več na zeleno vejo.«

Nastopajo naslednje živali:

medved – je močan, vsi se ga bojijo, zaradi svoje moči  
veliko/vse doseže,

polhek, ježek, druge živali: so majhne, nemočne,

lisica: je zvita, se znajde – a tu izpove grozovito resnico:  
»Bodeče žice se ne da prelisičiti.«

sova = simbol modrosti, v basni pove, da se zmešanemu  
človeku izogne še medved, ki je tako močan. Sova spozna, da 
ni rešitve in odleti.
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Retorične figure:

 ■ »prelisičiti«: prevarati koga

 ■  geminacija/podvojitev: Ljudem se je zmešalo! Ljudem se je 
zmešalo!

 ■ kri mu je zavrela – razjezil se je

 ■  jih je imel čez glavo – biti sit koga, ne marati, biti jezen na 
koga

 ■ falot = pog., ekspr. slab, malopriden človek

 ■  rompompom – ekspr. živahno, vznemirljivo, razburljivo  
dogajanje

 ■ Gorje mu!  iz sv. pisma – hudo mu bo

 ■ puška najde pot

 ■ izdreti koga iz kože

 ■ pomanjševalnice: ježek, polhek, zmedenček, glavica

 ■  »Zmešanemu človeku se še medved ogne.« – Stavek spo
minja na (spremenjen) pregovor.

 ■ priti na zeleno vejo – rešiti problem

Možnosti za
delovno nalogo 3:
Komentirajte … 

Basen je zelo aktualna, saj je bila napisana kot komentar na za
piranje meja v begunski krizi.

Lasten pogled na temo.

Možnosti za komentar:

 ■  Ljudem, ki ob državnih mejah postavljajo žice, se je res 
»zmešalo«, ker imajo begunci, ki so od doma zbežali zaradi 
vojne in preganjanja, pravico, da v varnih državah zaprosijo 
za azil.

 ■  Zakaj naj bi Avstrija in druge evropske države dale begun
cem azil in jih lepo in dobro sprejele, saj ima Evropa sama 
dovolj problemov, lakote, revščine, brezposlenih? Najprej je 
treba poskrbeti za lastne državljane, potem za druge. 

 ■  Kljub vsemu temu je Evropa/Avstrija dovolj varna in bogata, 
da je moralno dolžna sprejeti begunce in jim pomagati. 
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Tema 1 / Naloga 2

Tema: Literatura – umetnost – kultura

Naslov: Vpliv kresnika na avtorje in njihova dela 

Besedilna vrsta: povzetek

Obseg: 315 – 385 

Situacija: Povod:  predstavitev kresnikovih nagrajencev pri pouku 
slovenščine

Vloga: dijakinja/dijak
Naslovnik: sošolke/sošolci in učiteljica slovenščine

Pisna dejanja, ki naj bodo 
izpolnjena s posebnim 
ozirom na besedilno vrsto:

obnova, opis

Izpolnitev naloge glede vsebine:

Jedrno sporočilo  
(jedrna sporočila) priloženega 
besedila/priloženih besedil:

Literarna nagrada kresnik ima na večino avtorjev precejšen 
vpliv, predvsem na njihova dela, saj postanejo s tem poznana, 
so dobro ocenjena in se tako bolje prodajajo.

Možnosti za  
delovno nalogo 1: 
Obnovite ...

 Pred podelitivjo literarne nagrade kresnik je nekaj prejšnjih do
bitnikov za Delo povedalo, kako je ta nagrada vplivala nanje in 
njihovo delo.

 ■  Štefan Kardoš, dobitnik kresnika 2008 za prvenec Rizling 
polka, je dejal, da je od tiste noči več ponudb za objavo  
njegovih besedil, kot jih sploh more napisati.

 ■  Goran Vojnović, dobitnik kresnika za roman Čefurji raus!, je 
bil pred nagrado prepričan, da je ne bo dobil. Zato je bil ob 
pode litvi malo šokiran.

 ■  Šokiran je bil tudi romanopisec Andrej Skubic, ki je prejel 
kresnika leta 2000 za Grenki med. Ob drugi podelitvi kresni
ka, dvanajst let kasneje, je bil bolj umirjen in je priznal, da je 
»njegov ego žejen pozornosti.«

 ■  Tadej Golob, dobitnik kresnika 2010 za Svinjske nogice, je 
bil presenečen, da je dobil to nagrado, a njegov roman se 
mu zdi dober še danes.

 ■  Vlado Žabot, kresnikovec iz leta 1997 za roman Volčje noči, 
je hotel takrat svoje romane izzvzeti iz tega ocenjevanja.  
Žirija je to željo zavrnila z utemeljitvijo, da ne gre za ocenje
vanje avtorja, marveč za ocenjevanje romanov, ki so po izidu 
kulturna javna dobrina.

 ■  Nagrada je na nagrajence vplivala različno. Vojnovićeva 
zgodba Čefurji raus! se še nadaljuje, saj je bil po njej posnet 
istoimenski film.
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 ■  Tudi Golobovo življenje je razgibano, ker se njegovo knjige 
prevajajo v različne slovanske jezike. Čutiti pa je iz njegovih 
besed razočaranje, da je njegova knjiga najmanj odmevala v 
Ljubljani in njegovem rodnem mestu Maribor.

 ■  Edini, ki je dejal, da kresnik ne vpliva na njegovo literarno 
ustvarjanje, je Vlado Žabot.

 ■  Na vprašanje, ali je ta nagrada naložba, so vsi odgovorili, da 
poveča prodajo knjig in pomaga pri pisateljski karieri.

 ■  Vsi dobitniki so si edini, da pomeni kresnik več medijske  
pozornosti, na drugi strani pa strokovna žirija s tem izrazi 
mnenje, kaj je najboljše v slovenski literaturi. Edini pa so si 
tudi v tem, da je knjiga namenjena bralcem in če »ti kupijo 
knjigo, naredijo največ za slovensko literaturo, avtorja in  
založništvo.«

Možnosti za  
delovno nalogo 2: 
Primerjajte …

 Vsi dobitniki, razen Vlada Žabota, so povedali, da je kresnik 
vplival na njihovo pisateljevanje, saj so z nagrado bolj poznani 
in imajo s tem več ponudb za javno nastopanje in objav ljanje 
svojih del.

Žabot pa je povedal, da kresnik ne vpliva na avtorjevo življenje, 
ker je pri pisanju kljub temu sam s svojimi mislimi, idejami in 
vprašanji.

Jasno je razvidno, da je kresnik naložba za avtorje, saj z njo 
postanejo bolj znani, zaradi česar se njihova literatura bolje pro
daja in imajo s tem več ugleda in tudi dobička.
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Tema 2 / Naloga 1

Tema: Počitnice

Naslov: Kam na počitnice?

Besedilna vrsta: analiza besedila

Obseg: 360 – 440

Situacija: –

Pisna dejanja, ki naj bodo 
izpolnjena s posebnim 
ozirom na besedilno vrsto:

obnova, opis, pripoved, razlaga

Izpolnitev naloge glede vsebine:

Jedrno sporočilo  
(jedrna sporočila) priloženega 
besedila/priloženih besedil:

Obe besedili poročata o počitnicah na finančno visokem nivoju, 
kar pomeni, da gre za ekskluzivne turistične destinacije.  
Na eni strani gre za finančno drag projekt – gradnja podvodnih 
Benetk –, na drugi strani pa ekskluzivne počitnice v razkošnem 
wellness dvorcu pod Julijskimi Alpami. 

Možnosti za 
delovno nalogo 1:
Povzemite …

Prvo besedilo:

Dvorec Lambergh iz Dvorske vasi blizu Radovljice se lahko po
naša z uspešno sezono in mednarodnimi gosti. Goste pritegnejo 
mir, narava in storitve na najvišjem nivoju. Razkošno obnovljen 
dvorec nudi dvorane, luksuzne sobe, suiti z wellness centrom, 
urejeno okolico. Butični wellness & spa center z bazenom, ma
sažnim bazenom, savnami in bogatim programom razvajajo 
goste. Ponujajo tudi kulinariko na najvišji ravni s kuhanjem Grega 
Rozmana. Hotel ni včlanjen v nobeno verigo in stavijo na neodvis
nost in samostojnost.

Drugo besedilo:

V Dubaju želijo zgraditi plavajoče mesto po vzorcu Benetk, z 
gondolami, kanali, ki bo deljeno na štiri dele, eden bo popolno
ma pod vodo. Plavajoče arabske Benetke bodo del dubajskega 
projekta Svet, to so umetni otoki 4 km stran od obale. Poleg tega 
bodo priredili tudi karneval in bienale. Podvodni turizem je vse bolj 
priljubljen. Benetke na vodi bodo odprli leta 2020, stal bo 680 
mio. dolarjev in naj bi služil kot vroča investicija. Nosilci projekta 
upajo, da bo ta projekt vzbudil več interesa pri investitorjih. 

Možnosti za 
delovno nalogo 2:
Primerjajte …

Obe besedili predstavljata dopustniške destinacije, tako v nepo
sredni bližini kakor tudi v oddaljenih krajih.

Obe besedili sta namenjeni predvsem premožnejšim osebam, ki 
si želijo v prvi točki oddiha, in v drugi točki pustolovščin. 

V prvem besedilu je predstavljen tako dvorec kakor tudi okolica. 
V besedilu se vrstijo besede in besedne zveze, ki označujejo 
presežnike in luksuz. Že sam naslov »butična oaza« kaže na to.
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Primeri za to so: kakovostne storitve na najvišji ravni, bogata 
ponudba zdrave hrane, luksuzno opremljene sobe in suite, moj
strsko so obnovili, suiti z lastnima mini wellness centroma, pre
stižna masažna kad, organizacija družabnih dogodkov na visoki 
ravni, ekskluzivne kulinarične avanture, prvovrstne sestavine.

V drugem besedilu je predstavljen neprimerljiv projekt, ko želijo 
poustvariti plavajoče Benetke. V Dubaju so že uresničili projekt 
Svet z umetnimi otoki, z nadaljnjo atrakcijo želijo privabiti še več 
gostovbogatašev. Prav tako se v besedilu odražajo primeri s 
presežniki: plavajoča replika romantičnega italijanskega mesta, 
izjemni razgled na podvodni svet, vroča naložbena znamenitost. 
Ob slovenskih izrazih so podani angleški oz. italijanski izrazi.

Stavki so v obeh besedilih približno enako dolgi, z odvisniki, 
vendar je po slogu prvo besedilo bližje, ker vsebuje manj tujk in 
prevedenih besed.

Kandidat/kandidatka lahko navede še nadaljnje primere.

Možnosti za 
delovno nalogo 3:
Pojasnite …

V tem sklopu lahko kandidat/kandidatka našteje besede in be-
sedne zveze, ki nakazujejo na dopust doma in na tujem.

 Besede, ki kažejo na sprostitev v domačem okolju so lahko:

 ■  mir in neokrnjena narava, naštevanje krajev v okolici (Blejsko 
in Bohinjsko jezero, Julijske Alpe), bogata kulturnozgodo
vinska dediščina,

 ■ grajski park, ki ohranja zasnovo iz 18. stoletja,

 ■ zeleni travniki in Julijske Alpe s Triglavom,

 ■  kamniti detajli, starinsko leseno pohištvo, originalni leseni 
strop, kamnito stopnišče iz 16. stoletja,

 ■ tradicionalni dvorec,

 ■ slovenska kuharska reprezentanca.

 Besede, ki kažejo na dopustniško destinacijo na tujem: 

 ■  emirat, plavajoča replika romantičnega italijanskega mesta  
(gondole in kanali),

 ■ del dubajskega projekta Svet (The World),

 ■ podvodna etaža z avlo, kajutami in restavracijami,

 ■ podvodni svet Perzijskega zaliva,

 ■ Plavajoči morski konjiček,

 ■  dubajska izdaja beneškega karnevala, beneškega bienala in 
praznika svetega Odrešenika (Festa del Redentore),

 ■ podvodna restavracija Ithaa na Maldivih,

 ■ podvodne hotelske suite v Dubaju.

 ■  V drugem besedilu so tudi navedeni angleški oz. italijanski 
izrazi ob slovenskih.

Po lastni izbiri kandidata/kandidatke.
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Možnosti za 
delovno nalogo 4:
Ocenite …

Po lastni izbiri kandidata/kandidatke.

Mogoče točke:

 ■  Letoviščarje, ki si želijo pustolovščin in daljnih krajev, bo  
gotovo bolj pritegnilo drugo besedilo.

 ■  Podvodne Benetke bodo izredna destinacija, pa še  
redkokoga bo zaneslo tja.

 ■  Takšni ljudje se radi pohvalijo pred drugimi z ekskluzivnimi 
počit nicami.

 ■ Prvo besedilo vključuje želje po oddihu premožnejših ljudi.

 ■  Prednost je tudi, da je dopustniška destinacija v bližini, da je 
hotel zelo kakovosten in je zelo urejena okolica za oddih in 
sprostitev. 

 ■  Bogata ponudba za wellness in spa lahko sprosti zahtev
nega gosta, ki si želi luksuza na vsakem koraku svojega 
dopusta.

 ■ Okrnjena oklica z možnostjo izletov poveča stopnjo oddiha.
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Tema 2 / Naloga 2

Tema: Počitnice

Naslov: Počitnice ob Vrbskem jezeru

Besedilna vrsta: komentar

Obseg: 360 – 440 

Situacija: Povod:  uvodni prispevek s predstavitvijo Koroške in Vrbskega 
jezera s turističnega vidika

Vloga: govorec/govorka na omizju
Naslovnik: udeleženke in udeleženci omizja 

Pisna dejanja, ki naj bodo 
izpolnjena s posebnim 
ozirom na besedilno vrsto:

obnova, ocena, opis, pripoved, razlaga, utemeljitev

Izpolnitev naloge glede vsebine:

Jedrno sporočilo  
(jedrna sporočila) priloženega 
besedila/priloženih besedil:

Besedilo poda zorni kot avtorja, ki z reportažo predstavlja 
kraje okoli Vrbskega jezera ter ljudi, ki se odločijo za dopust na 
največjem koroškem jezeru. 

Možnosti za  
delovno nalogo 1: 
Povzemite ...

Vrbsko jezero je največje jezero na Koroškem in med najbolj 
priljubljenimi cilji turistov, saj poleti naštejejo ob jezeru nad 
700.000 nočitev.

Med predstavljenimi kraji je Vrba, kraj, ki je postal znan pred
vsem zaradi nemške televizijske romantične nadaljevanke. Grad 
je sedaj zelo ekskluziven in privabi predvsem turiste z veliko 
denarnico. V gradu, kjer ordinira tudi lepotni zdravnik, kuha 
Gupf, tetoviran kuhar, ki kuha v ekskluzivni grajski restavraciji 
petzvezd nega hotela. Ker so pričakovanja gostov velika, kuhajo 
zelo ekskluzivno, s poudarkom na lokalnih sestavinah, ribe dobijo 
iz bližnje ribogojnice.

Z 42 kilometri obale ima Vrbsko jezero zelo veliko zaprtih plaž, 
ali zasebnikov ali hotelov.

Pred največjim kopališčem v Celovcu je vedno polno parkirišče, 
tudi avtokamp ob kopališču zabeleži 70.000 nočitev na leto. 
Koroško jezero obiskuje šele peščica Slovencev, saj ga ne poz
najo. Tistim, ki ga pa poznajo, pa sta predvsem všeč čistoča in 
urejena okolica.

Kandidat/kandidatka lahko dodatno v povzetek vplete tudi izpo-
vedi intervjuvanih oseb.

Po lastni izbiri kandidata/kandidatke. 
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Možnosti za 
delovno nalogo 2: 
Predstavite …

Avtor predstavlja z reportažo počitnice, ki jih lahko ljudje preživi
jo ob Vrbskem jezeru. Očitno se je podal okoli jezera, srečal lju
di, jih povprašal za mnenje in ob različnih krajih podal tudi svoje 
mnenje.

Na samem začetku reportaže predstavi jezero v idealizirani po
dobi, medtem pa to idilo uniči z besedami kičasto lesketa ali 
množično skačejo v vodo. Avtor uporablja stereotipe, kot so: 
opis zunanjosti kuharja se sklada s prestižnim hotelom, priletna 
gospa ima veliko težav s pametnim telefonom, Avstrijci niso 
imeli zadržkov glede privatiziranja obalnega pasu, iskanje parki
rišča in ločen parkirni prostor za kolesa, ki po zasedenosti bolj 
spominja na Nizozemsko kot na Avstrijo.

To mnenje podkrepi z naslednjimi izrazi:

skorajda kičasto, bolj znana starejšim generacijam, še zmeraj 
najekskluzivnejši naslov, bežen pogled, tudi ugleden lepotni ki
rurg, huda gneča.  

Na koncu vsebuje pogovor s slovenskimi obiskovalci kopališča 
številne stereotipe. 

Po lastni izbiri kandidata/kandidatke. 

Možnosti za 
delovno nalogo 3: 
Zavzemite stališče …

Kandidat/kandidatka lahko pri tem delu vključi lastne izkušnje o 
preživljanju dopusta.

Lahko navede prednosti dopusta v lastni deželi:

 ■ gospodarska rast

 ■ preprostejše rezerviranje

 ■ kratka pot

 ■ hitra dosegljivost

 ■ spoznavanje okolice, domače zgodovine

Po lastni izbiri kandidata/kandidatke. 

Možnosti za 
delovno nalogo 4: 
Predlagajte …

Kandidat/kandidatka lahko pri tem delu vključi lastno znanje in 
predlaga znamenitost okoli Vrbskega jezera.

Mogoče točke:

 ■ hišica skladatelja Mahlerja

 ■ razgledni stolp na Jedvovci

 ■ romarska cerkev v Ribnici

 ■ arhitektura hiš oz. vil v Porečah

 ■ vožnja po jezeru

 ■ ogled Minimundusa ali živalskega vrta Happ 

Po lastni izbiri kandidata/kandidatke.
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Tema 3 / Naloga 1

Tema: Varstvo osebnih podatkov

Naslov: Do zdravja prek spletnih aplikacij?

Besedilna vrsta: razprava

Obseg: 450 – 550 

Situacija: –

Pisna dejanja, ki naj bodo 
izpolnjena s posebnim 
ozirom na besedilno vrsto:

obnova, ocena, opis, pripoved, razlaga, utemeljitev

Izpolnitev naloge glede vsebine:

Jedrno sporočilo  
(jedrna sporočila) priloženega 
besedila/priloženih besedil:

 ■  Norveška potrošniška organizacija Forbrukerradet je ugo
tovila, da se z uporabo aplikacij Endomondo, Runkeeper, 
Strava, Lifesum in MyFitnessPal kršijo osnovne temeljne 
pravice uporabnic in uporabnikov, saj se njihovi osebni po
datki izmenjajo z neznanimi oglaševalci, prav tako se  
shranjujejo osebni podatki.

 ■  Ameriška zvezna trgovinska komisija (FTC) poroča, da že 
aplikacije za otroke zbirajo njihove podatke  brez dovoljenja 
staršev  (tel. št., lokacije, obiskane spletne strani ...).

Možnosti za 
delovno nalogo 1: 
Prikažite ...

Članek (Preveč) radovedne aplikacije? avtorice Urške Kereži, 
objavljen v časniku Večer, tematizira vse bolj priljubljene mobilne 
aplikacije, ki sledijo našim aktivnostim in beležijo različne procese 
v telesu, večina uporabnikov pa se ne zaveda, da si lastijo tudi 
njihove osebne podatke.

Možnosti za
delovno nalogo 2:
Komentirajte …

Možnosti za rešitev naloge je več. Nekaj predlogov:

Ena izmed prednosti je ažurnost podatkov, saj nam mobilne 
aplikacije že ob določeni športni aktivnosti sproti prikazujejo po
datke o pretečenih kilometrih, srčnem utripu ...

Druga prednost je sledljivost mobilnih naprav, ki v primeru nez
gode ali stiske preverijo, ali je z uporabnico, uporabnikom vse v 
redu, lahko celo predlagajo rešitev.

Slaba stran mobilnih aplikacij je v prvi vrsti ta, na katero je opo
zorila norveška potrošniška družba Forbrukerradet, da večina 
aplikacij izmenja naše podatke z neznanimi oglaševalci in tudi 
shranjuje naše podatke (npr. MyFitnessPal). Organizacija  
SINTEF pa je ugotovila, da gredo naši podatki po celem svetu.

Ena izmed pomanjkljivosti je tudi ta, da se začnemo preveč za
našati le na aplikacije in niti ne poslušamo več svojega telesa, 
ne prepoznamo njegovih znakov.
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Možnosti za
delovno nalogo 3:
Zavzemite stališče …

Kandidat/kandidatka utemelji svoje stališče. 

Primer rešitve:

Moje mnenje do zbiranja in shranjevanja podatkov je odklonil
no, saj se s tem kršijo človekove osnovne pravice (kot npr. do 
zasebnosti). Prav tako se lahko ti podatki ne uporabljajo zgolj 
v oglaševalske namene, ampak lahko služijo kakemu druge
mu namenu. Tu pa se pojavlja že vprašanje splošne varnosti 
posameznika, če še njegov izklopljen mobilni aparat prenese 
informacije o njegovi lokaciji komu tretjemu. Gotovo je tu več 
kritičnih vprašanj, s katerimi se mora začeti ukvarjati politika in 
sprejeti določene sklepe, pa čeprav bi ti bili v nasprotju z ogla
ševalskim/prodajnim trgom.
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Tema 3 / Naloga 2

Tema: Varstvo osebnih podatkov

Naslov: Tehnologija pod kožo

Besedilna vrsta: pismo bralke/bralca

Obseg: 270 – 330

Situacija: Povod:  predstavitev najnovejših dosežkov na tehničnem 
področju v obliki pisma bralke/bralca

Vloga: oseba, ki piše pismo bralke/bralca
Naslovnik: bralke in bralci časopisa

Pisna dejanja, ki naj bodo 
izpolnjena s posebnim 
ozirom na besedilno vrsto:

obnova, ocena, opis, pripoved, razlaga, utemeljitev

Izpolnitev naloge glede vsebine:

Jedrno sporočilo  
(jedrna sporočila) priloženega 
besedila/priloženih besedil:

 ■  Podjetje Three Square Market iz Amerike je ponudilo svojim 
zaposlenim vgraditev čipa za odpiranje vrat, prijavo v raču
nalnik ... (od 85 zaposlenih jih je 50 privolilo). Sodelujejo s 
švedskim podjetjem BioHax in želijo doseči, da bi mikro na
prave v celoti zamenjale kreditne kartice.

 ■  Radiofrekvenčni identifikacijski čip (RFID) uporablja enako 
tehnologijo kot brezstične kartice.

 ■ Čip je implantiran med palec in kazalec.

 ■  Čipiranje ni novost – leta 1998 si je Kevin Warwick z angleške 
univerze Reading vstavil prvi čip.

Možnosti za  
delovno nalogo 1: 
Povzemite ...

Članek Neže Oder Mikročipi za zaposlene so tu, objavljen 
27. julija 2017 na spletni strani slovenskega političnega in  
kulturnega tednika Mladina, govori o mikročipih, ki jih ameriško 
podjetje pri svojih zaposlenih že uporablja, npr. za odpiranje 
vrat, prijavo v računalnik in nakup hrane.

Navdih so dobili na Švedskem, kjer so ti v uporabi v železniškem 
prometu. Kljub prednostim se postavlja vprašanje varnosti in 
zasebnosti.

Možnosti za
delovno nalogo 2:
Opišite …

Možnosti za rešitev naloge so različne. Nekaj predlogov:

 ■ Pozitivne strani čipiranja so: priročnost, enostavnost, hitrost.

 ■  Negativne strani so: implantiranje v človeško telo – morda 
ga telo ne sprejme in se obnaša kot do tujka; čip beleži vse 
aktivnosti uporabnika, kar pomeni, da se na drugi strani vse 
nekje beleži – kar ni v skladu z varstvom osebnih podatkov. 
Prav tako si s čipom sledljiv, tu pa se odpira vprašanje splo
šne varnosti posameznika.
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Možnosti za
delovno nalogo 3:
Zavzemite stališče …

Kandidat/kandidatka utemelji svoje stališče. 

Ena izmed možnih rešitev:

S tem mnenjem se popolnoma strinjam, saj si s tujkom (čipom) 
v telesu popolnoma nadzorovan in označen. Vsekakor je to 
neskladno z neomejenim človeškim svobodnim gibanjem in v 
nasprotju s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Kljub 
številnim prednostim menim, da je osnovna človekova dobrina/
pravica svoboda, ki mu je ne sme nihče vzeti oz. si je lastiti.


