
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA (DKE)  
Razred: 8. a, b 
Datum: 30. 3. do 3. 4. 2020 
Prostor: Izobraževanje na daljavo 
Sklop: III. Slovenija, Evropska unija, svet 

 

Bravo! Kljukica za prvi teden. Tisti, ki zadolžitve iz prejšnjega tedna še niste naredili, 

pozivam, da to storite čim prej, sicer vam bodo ostali dolgovi, kar pa nikakor ni dobro. 

 

III. SLOVENIJA, EVROPSKA UNIJA, SVET (U 47 – 69) 

ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE EVROPSKE UNIJE 

9. maja 1950 je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil 

deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev evropske skupnosti za 

premog in jeklo.  

 
 Namen povezovanja je bil, da se grozote 2. svetovne vojne ne bi 

ponovile. 
 Najprej so se države povezovale gospodarsko (Belgija, Francija, 

Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska). 
 1957 se je oblikovala Evropska gospodarska skupnost (EGS-z 

Maastrichtsko pogodbo), ta se je leta 1993 preimenovala v Evropsko 
unijo (EU). 

 Države so v zvezo stopile z namenom, da bi sodelovale in skupaj 
reševale temeljna vprašanja s področja gospodarstva, 

izobraževanja, zdravstva ipd. 

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

 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE (U 60) 

1. EVROPSKI PARLAMENT 

Vloga: neposredno izvoljena zakonodajna veja oblasti EU, ki opravlja 
nadzor nad vsemi institucijami EU in ima tudi proračunske pristojnosti 

Člani: 705 evropskih poslancev, od tega osem iz Republike Slovenije. 
To so: pomagaš si s klikom na Uradno spletišče Evropske unije 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sl 

Volitve in mandat: maj 2019, petletni mandat 

Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj(Belgija), Luksemburg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sl


2. EVROPSKA KOMISIJA 
Vloga: varuhinja pogodb EU, pobudnica zakonodajnih predlogov in 

izvršilna oblast EU 

Člani: 27 članov. Po en komisar iz vsake države članice. Vsak komisar 

je zadolžen za svoje področje in deluje v interesu celotne EU. 

Slovenski komisar je _______________________ (dopolni). Pristojen je 

za ______________________________________________. Pomagaš 

si s klikom na https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-

2024_sl. 

Volitve in mandat: maj 2019, petletni mandat 
Sedež: Bruselj 

 
Naprej pa sam. Za vsako institucijo najdi slovenskega 

predstavnika/predstavnike. Pomagaj si z učbenikom na str. 60 in z 
uradnim spletiščem Evropske unije. https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies_sl 
 

3. EVROPSKI SVET 
Vloga:  

Člani: 

Sedež:  

 

4. SVET EVROPSKE UNIJE 
Vloga: 

Člani: 

Volitve in mandat: 

Sedež: 

 

5. SODIŠČE EVROPSKE UNIJE 
Vloga: 

Člani: 

Mandat: 

Sedež: 

  

To je za ta teden vse. Bodite zdravi in bodite doma. 

Učiteljica Barbara Forstner 
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