
Pozdravljeni učenci in učenke!

Smo že v „sredini“ 9. tedna „učenja na daljavo“. 
Danes se podajaš na raziskovanje Evropske unije (v nadaljevanju EU). O njej si veliko zvedel že v 
preteklem šolskem letu. O njej se oz. dogajanju znotraj skupnosti si lahko spremljal tudi v različnih 
medijih.

Izziv: OGREVANJE MOŽGANČKOV
Da boš pripravljen na potovanje v zvezek zapiši pojme, dejstva, ki jih že 
poznaš o EU. 
Nekaj namigov za ogrevanje sem ti navedla.

Evropska 
unija

Simboli……

Vstop 
Slovenije v 

EU …….

.......

število 
članic ………

Pravice/dolžnosti
Slovenije ………

.......

.......
.......



Danes boš dopolnil svoje znanje in spoznal, VEČ o delovanju EU.

Naslov teme: EVROPSKA UNIJA

Izziv:
Današnji izziv je DOPOLNJEVANJE tabelnega zapisa. To boš storil ob pomoči U in spleta. Verjemi, da bo tudi 
zabavno. 

ZAČETKI IN RAZVOJ EU
Ob pomoči spleta in posnetka tukaj
poišči 5 pomembni dogodkov 
povezanih z nastankom in razvojem 
EU.
•

•

•

•

•

•

TEMELJNI PRAVNI DOKUMENT je …… 

ŠENGENSKO OBMOČJE je

Kdaj je bil podpisan schengenski 
sporazum?
Kaj določa ta sporazum?
Kje se izvaja kontrola oz. nadzor?  

CILJI EU SO:
•

•

•

•

•

•

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug


EVROPSKI PARLAMENT 
sedež: 

vloga:

št. vseh članov:
št. slovenskih predstavnikov:
volitve in mandat:

EVROPSKA KOMISIJA
sedež: 

vloga:

št. vseh članov:
št. slovenskih predstavnikov:
volitve in mandat:

EVROPSKI SVET
sedež: 

vloga:

št. članov/sestava:

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
sedež: 
Sodišče predstavljata 2 organa:
•

•

vloga:
člani:
mandat:

Svet EU
sedež: 

vloga:

sestava: 

volitve in mandat:

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
sedež: 

vloga:

člani/sestava:

Spoznaj glavne EVROPSKE INSTITUCIJE. Razišči in 
dopolni s pomočjo U in spleta. Veliko boš izvedel na 
povezavi tukaj. „Preklikaj“ stran in našel boš veliko 
zanimivega in zabavnega.

https://europa.eu/european-union/about-eu_sl


FINANCIRANJE, PRORAČUN
Kako se financira EU? 
•

•

•

•

EU in njen odziv na COVIS-19
Preberi na povezavi tukaj in na kratko zapiši njen 
odziv.
•

•

•

•

FINANCIRANJE, PRORAČUN
Kako se financira EU? 

EU in njen odziv na COVIS-19
Preberi na povezavi tukaj in na kratko zapiši njen 
odziv. 

https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_sl
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_sl


Slovenija v EU 
Nekaj pomembnih dejstev:
• večina odločitev, ki pomembne za državo, sprejemamo v Sloveniji – ŠE VEDNO omamo samostojno in neodvisno 

državo Republiko Slovenijo
• z vstopom v EU smo soglašali, da bo o nekaterih stvareh odločale skupne ustanove EU – nekatere PRISTOJNOSTI 

so se PRENESLE na ustanove EU
• Slovenija ima svoje predstavnike v institucijah EU
• nekatere pristojnosti je Slovenija prenesla DELNO (odločata Slovenija in EU)
• pri določenih zadevah lahko EU POMAGA Sloveniji; to so PODPORNE PRISTOJNOSTI
• na določenih področjih ima Slovenija IZKLJUČNO PRISTOJNOST npr. kazenska zakonodaja, dedovanje, družinska 

politika
• Slovenci imamo tudi EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO, zato lahko ŽIVI in DELA  v katerikoli državi članici
• za potovanje po EU zadostuje že osebna izkaznica, saj policijskih in carinskih kontrol na meji med Slovenijo in EU 

ni več
• Slovenija se je priključila SKUPNEMU EVROPSKEMU TRGU (prosti pretok blaga in storitev)
• s povezovanjem se med državami EU KREPITA MIR IN VARNOST v Evropi

Po napornem potovanju sledi SPROSTITEV 
IN ZABAVA.
Igraj in hkrati spoznavaj na povezavi tukaj. 

Še več iger in zabave pa na povezavi tukaj.

S časovnim strojem se potuj v preteklost na povezavi tukaj .

https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_sl
https://europa.eu/learning-corner/play-games_sl
https://europa.eu/learning-corner/the-time-machine_sl


Izstopni listek: Evropska unija

Naučil-a sem se:
a)
b)
c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal.
Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj. 
Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato, do ponedeljka, 25.5.2020, pošlji na moj e 
naslov (urska.marcic@guest.arnes.si). 

Izziv: 
V zvezek zapiši 5 dejstev/zanimivosti, ki si jih izvedel/spoznal z reševanjem kvizov in 
igranjem zanimivih iger na zgornjih povezavah.

Želim vam veliko zabave pri raziskovanju.
učiteljica Urška

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si

