
1. Deloholizem ni bolezen, ampak življenjski slog 
sodobnega časa. 

2. Skrajšanje delovnega časa bi odprlo nova 
delovna mesta, ljudem pa omogočilo bolj 
polno življenje. 

3. Ljudje s posebnimi potrebami so dobro 
vključeni v družbo. 

4. Prešolanje v drug poklic pomeni dobro 
priložnost za brezposelne. 

5. Selitev proizvodnje v dežele tretjega sveta 
ima pozitivne učinke za gospodarstvo. 

6. Središča večjih mest bi morali zapreti za 
promet. 

7. Protikadilski zakoni v Evropski uniji 
diskriminirajo kadilce. 

8. Posledica igranja nasilnih računalniških iger 
je večja agresivnost. 

9. Legalizacija marihuane v medicinske namene 
je dobra odločitev. 

10. Otroci naj se čim prej seznanijo z 
računalnikom. 

11. Za prostovoljno delo in človekoljubno pomoč 
se ljudje odločajo zaradi lastnega slovesa. 

12. Mladi se prepozno osamosvojijo. 

13. Zdravje postaja vse dražje. 

14. Rokodelski poklici (zidar, šivilja, pek …) spet 
pridobivajo ugled. 

15. Ljudje preveč lahkomiselno jemljejo kredite. 

16. Ljudje se ne znajo več starati, estetska 
kirurgija je vse bolj popularna. 

17. Posameznik ne more storiti dosti za čisto 
okolje. 

18. V medije, še posebej spletne, bi bilo treba 
uvesti cenzuro. 

19. Grafiti so umetnost, ne pa onesnaževanje 
okolja. 

20. V sodobni družbi je videz manj pomemben 
kot nekoč. 

21. Zasebno šolstvo je dobra alternativa 
javnemu. 

22. Telefoniranje v avtu je enako problematično 
kot vožnja pod vplivom alkohola. 

23. Socialnim razlikam se ni mogoče izogniti. 

24. Zaradi staranja prebivalstva bi morali 
podaljšati delovno dobo. 

25. Referendum je najbolj demokratična oblika 
odločanja. 

26. Otroci so preveč obremenjeni z dodatnimi 
dejavnostmi. 

27. Vzgoja je premalo stroga, zato so otroci 
postali »razpuščeni«. 

28. Za huda kazniva dejanja naj se uvede smrtna 
kazen. 

29. Športne igre postajajo denarne igre. 

30. Življenje na vasi ima več prednosti kot 
življenje v mestih. 

31. Doping v športu naj se dovoli, ker se mu ni 
več mogoče izogniti. 

32. Stavka je edini način, da delavci uveljavijo 
svoje pravice. 

33. Pravica do splava je demokratična pravice 
vsake ženske. 

34. Filmi v tujih jezikih bi morali biti 
sinhronizirani. 

35. Korupcija je sestavni del sodobne družbe. 

36. Za prostovoljno delo in človekoljubno pomoč 
se ljudje odločajo, da se sami bolje počutijo. 

37. Novinarje poklicna etika zavezuje k 
objektivnosti. 

38. Politike zanima samo njihov mandat. 

39. Potovanja postajajo vse bolj nevarna. 

40. Vzgoja otrok je uspešna le, če pri njej 
sodelujejo starši in učitelji/vzgojitelji. 

41. Na razprodajah so cene izdelkov – glede na 
njihovo proizvodno ceno – realne. 

42. Velike humanitarne organizacije dobro 
poskrbijo, da pomoč pride v prave roke. 

43. Navijači so nujen del tekme, še posebej v 
skupinskih športih. 

44. Športi so vse bolj ekstremni. 


