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Zgodovino Evropske unije, njene članice in prednosti, ki jih ima Evropska unija ter težave s 

katerimi se sooča ste spoznali že v 7. razredu. V 8. razredu pa boste pobližje spoznali samo 

delovanje Evropske unije in Slovenijo kot članico EU. 

Ker je to novo poglavje, si v zvezke napišite dvovrstični naslov SLOVENIJA, EVROPSKA 

UNIJA in SVET. Pri vsaki temi napišite enovrstični naslov, ki ga imate navedenega in sledite 

navodilom oz. rešite naloge, katere lahko skopirate ali pa jih prepišete, če imate težave s 

tiskalnikom ali pa vam že zmanjkuje kartuše. 

 

SLOVENIJA, EVROPSKA UNIJA in SVET 

Del oblasti smo prenesli na Evropsko unijo 

V učbeniku (str. 40) si preberi 1. poglavje Del oblasti smo prenesli na Evropsko unijo. 

1. Napiši pravilne odgovore. 

To nalogo zlahka rešiš, če imaš dostop do interneta. Na internetu poišči stran 

http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/kratka-predstavitev/index.html. Lahko pa 

poskusiš tudi brez tega pripomočka. 

a) Koliko je držav, ki so zdaj članice Evropske unije (EU)? 27 držav. 

b) Koliko prebivalcev ime celotna EU? 503,7 milijona prebivalcev. 

c) Koliko jezikov govorijo prebivalci EU? 24 uradnih jezikov. 

d) V Sloveniji plačujemo z evri. V katerih sosednjih državah tudi plačujemo z njimi? 

Italija in Avstrija. 

 

2. Nariši zastavo Evropske unije. 

 

 

http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/kratka-predstavitev/index.html
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Evropski parlament 

V učbeniku (str. 40) si preberi 2. poglavje Evropski parlament. 

1. Dopolni besedilo. 

Evropska unija ima parlament, ki ima 705 članov. Člane parlamenta vsakih 5 let  

izvolijo volivci v državah, ki so članice EU. Slovenske državljane v Evropskem 

parlamentu zastopa 8 poslancev. 

 

2. Ali imajo vse članice EU enako število poslancev? Pojasni svoj odgovor. 

DA NE 

Države z večjim številom prebivalstva imajo več sedežev kot manjše države. 

 

3. Katere so naloge Evropskega parlamenta? 

Sprejema predpise, zakone, uredbe. 

 

Evropski predpisi in vsakdanje življenje 

V učbeniku (str. 41) si preberi 3. poglavje Evropski predpisi in vsakdanje življenje. 

1. Mnogi evropski predpisi nam življenje olajšajo, kar pa ne pomeni, da so vsa 

evropska pravila za Slovenijo ugodna. S primerom pojasni evropska pravila, ki so za 

Slovenijo ugodna in pravila, ki so za Slovenijo neugodna. 

Za Slovenijo ugodna evropska pravila Za Slovenijo neugodna evropska pravila 

Telefonski pogovori v članicah EU niso 

več plačljivi. 

Ribiškim ladja je z veliki mrežami 

prepovedno loviti blizu obal. Posledica je 

manjši ulov. 

 

Razmisli in se pogovori (lahko tudi doma s starši). 

Kaj je Slovenija pridobila s tem, ko je postala članica EU? Čemu se je z vstopom v EU 

morala odreči? 
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Zakaj enotna pravila v vsej Evropski uniji? 

V učbeniku (str. 42) si preberi 4. poglavje Zakaj enotna pravila v vsej Evropski uniji. 

1. Na primeru pojasni zakaj je dobro, da evropski predpisi veljajo za vse članice EU. 

Omejitev izpustov plina iz tovarn v ozračje: če bi izpuste omejila le ena država, 

rezultat ne bi bil viden. Ker pa morajo izpuste plinov v ozračje omejiti vse članice EU, 

je manjša onesnaženost zraka vidnejša. 

 

2. Evropski predpisi urejajo mnoge stvari, ki so pomembne za vsakdanje življenje 

evropskih državljanov.  

Kaj določajo? 

 S katerimi snovmi kmetje ne smejo gojiti in škropiti polj, 

 katere pravic imajo potniki na železnici in letalih, 

 kateri podatki morajo biti na ovitkih hrane, ki jo kupimo v trgovinah, 

 v katerih primerih se državljani neke države lahko zdravi v bolnišnici, ki je v 

drugi državi. 

 

3. Kaj je Schengenski sporazum? 

Sporazum v katerem so se države EU dogovorile, da na mejah med članicami ni več 

policijskega nadzora. 

 

Razmisli in se pogovori (lahko tudi doma s starši). 

Mnogi evropski predpisi ščitijo nas, potrošnike. Zakaj je za potrošnike pomembno, da so na 

ovitkih hrane podatki o snoveh, ki so v hrani? 

 

 


