
DKE, 8. a in 8. b, sreda, 25. 3. 2020 

SLOVENIJA – ČLANICA EVROPSKE UNIJE 

Pozdravljen/-a! Se še spomniš slovenske ustave v stripu. Na spodnji povezavi si jo lahko ogledaš in 

morda na bolj poljuden način spoznaš ureditev naše države in naše državljanske pravice. 

 

https://www.us-rs.si/strip/ 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 

Po navodilih prejšnji teden si rešil/-a naloge v SDZ  od strani 72 do strani 76. 

Danes najprej preveri rešitve, ki so navedene spodaj.  

Delovanje EU 

1. A) c, B) a, C) c, Č) b 

2. a) NE – Slovenija je Svetu EU prvič predsedovala leta 2008 (od 1. 1. do 30. 6. 2008). 

b) NE – Mandat evropskih poslancev traja pet let. 

c) DA 

d) NE – Izraz Evropska unija se začne uporabljati leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo. 

Slovenija – članica EU 

1. vseh / 2004 / poslanci / neposredno / petih 

https://www.us-rs.si/strip/


2. a) Individualni odgovori. 

b) Evropska zastava je temno modre barve z dvanajstimi zlatimi zvezdami, ki tvorijo krog in 

s tem ponazarjajo enotnost, solidarnost in sožitje narodov Evrope. 

Število zvezd na zastavi nima nič skupnega s številom držav članic, čeprav je krog simbol 

enotnosti. Število zvezd je nespremenljivo, ker število 12 predstavlja simbol popolnosti in 

dovršenosti ter sklepa krog, na primer krog mesecev v letu, krog apostolov, Jakobovih sinov, 

Heraklejevih del itd. 

3. a) Predlog je podalo vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije. 

b) Slovenski poslanci so podali predlog, ki je bil sprejet s strani Evropskega parlamenta. 

c) Individualni odgovori. 

Možni odgovori/pojasnila: 

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Državljan Evrope. Ta nagrada se podeljuje za posebne 

dosežke na naslednjih področjih: 

• dejavnosti ali dela državljanov, skupin, združenj ali organizacij, ki so izkazali izjemno zavezanost 

spodbujanju boljšega vzajemnega razumevanja in tesnejšega povezovanja med državljani držav članic 

ali omogočanju čezmejnega ali mednarodnega sodelovanja v Evropski uniji. To bi lahko zajemalo tudi 

dejavnosti ali dela državljanov, ki so dejavni v dolgoročnem čezmejnem ali medkulturnem 

sodelovanju, s katerim prispevajo h krepitvi evropskega duha. 

• Vsakodnevne dejavnosti, ki so konkreten izraz vrednot iz Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

Kandidate lahko predlagajo le poslanci Evropskega parlamenta – vsak poslanec lahko vsako leto 

predloži po eno kandidaturo. 

Evropski parlament nagrado državljan Evrope podeljuje od leta 2008. Vsako leto jo prejeme do 50 

dobitnikov iz celotne Evrope. 

4. a) Nemčijo 

b) Iz drugih držav EU (npr. iz Poljske, Češke, Italije, Romunije) in držav izven EU, npr. iz Rusije, 

Turčije, begunci iz Sirije in Afganistana ter držav srednje Azije.  

c) Selitve iz Avstrije, Češke in Poljske v Nemčijo, iz Italije v Nemčijo, iz Portugalske in Španije v 

Francijo, iz Irske in Poljske v Veliko Britanijo, iz Romunije v Italijo in Španijo, iz Velike Britanije 

v Španijo itd. 

5. Individualni odgovori. 



6.Še ena pravica – možni različni odgovor, npr.: 

- Vsak državljan EU ima pravico, da se v državi EU, kjer prebiva, udeleži volitev oziroma kandidira na 

lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament pod enakimi pogoji kot državljani te države. 

- Pravico naslavljati peticije na Evropski parlament in obrniti se na evropskega varuha človekovih 

pravic 

kot tudi na institucije in posvetovalne organe Unije, v katerem koli jeziku Pogodb in prejeti odgovor v 

istem jeziku. 

Izdelal/-a si tudi miselna vzorca (PREDSTAVITEV EVROPSKE UNIJE in GLAVNE INSTITUCIJE EVROPSKE 

UNIJE). Preveri, če si naredil/-a vse po navodilih.  

Za zaključek v zvezek zapiši odgovore na spodnja vprašanja.  

1. Kdaj je uradno nastala EU in s kakšnim namenom? Na zemljevidu pokažite in poimenujte 

države EU! 

2. Pojasnite vsaj tri razlike med državami članicami EU in državami nečlanicami. 

3. Naštej ključne institucije EU in razloži njihove pristojnosti. 

4. S koliko poslanci je v Evropskem parlamentu zastopana Republika Slovenija?  

5. Kateri simboli in dokumenti predstavljajo EU v svetu? Poimenuj temeljne dokumente v EU!  

6. Poimenuj razloge, zaradi katerih smo se državljani na referendumu odločili za vstop Slovenije 

v EU.  

7. Kakšne so obveznosti Slovenije do EU?  

 

Želim ti mirno in uspešno učenje! Vesela bom vsake tvoje povratne informacije ali dodatnega 

vprašanja. 


