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Ali ima Evropska unija vlado? 

V učbeniku (str. 42–43) si preberi 5. poglavje Ali ima Evropska unija vlado in poglej 

posnetek o Evropski komisiji (Infodrom: Evropska komisija, 

https://www.youtube.com/watch?v=WU5axRQehvg). 

1. Evropska unija nima vlade, vendar njena ustanova: Evropska komisija, deluje 

podobno kot vlada. 

Katere so naloge Evropske komisije? 

 Izdeluje predloge evropskih predpisov in o njih razpravlja ter glasuje, 

 skrbi da se sprejeti predpisi uresničijo, 

 nadzoruje, da se skupni denar članic koristno uporablja za razvoj EU. 

 

2. Dopolni besedilo. 

Evropsko komisijo vodi predsednik (izvoljen za 5 let). Pri vodenju mu pomagajo 

poslanci. Vsaka članica predlaga enega komisarja, predsednik pa odloči, katere naloge 

bodo komisarji opravljali (skrb za kmetijstvo, znanost itd.). Evropsko komisijo mora 

potrditi več kot polovica poslancev Evropskega parlamenta. 

 

3. S pomočjo spleta (https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-

2024_sl#bootstrap-fieldgroup-nav-item--funkcija--2) odgovori na vprašanji. 

a) Kdo je trenutna predsednica Evropske komisije? Ursula von der Leyen.  

b) Kdo je trenutni komisar iz Slovenije? Janez Lenarčič. 

 

Ima Evropska unija svoje sodišče? 

V učbeniku (str. 43) si preberi 6. poglavje Ima Evropska unija svoje sodišče. 

1. Sodniki in sodišča imajo sodno vejo oblasti. Odločajo o tem kdo ima prav in kdo je 

zares kriv ali ne. Sodišče Evropske unije sestavlja po en sodnik iz vsake države 

članice EU. 

Kakšni sta nalogi Sodišča Evropske unije? 

https://www.youtube.com/watch?v=WU5axRQehvg
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_sl#bootstrap-fieldgroup-nav-item--funkcija--2
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_sl#bootstrap-fieldgroup-nav-item--funkcija--2
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 Razsoja, če so v neki članici EU politiki, ustanove ali podjetja kršili evropske 

predpise, 

 razsoja, ko nastane spor med članicami EU. 

 

Skupni denar – evro 

V učbeniku (str. 44) si preberi 7. poglavje Skupni denar – evro. 

1. Članice EU uporabljajo skupni denar – evro. 

Za koga je to ugodno? 

To je ugodno za podjetja, ki prodajajo in kupujejo blago v različnih državah EU. 

 

2. S pomočjo zemljevida (U: str. 44) zapiši katere države uporabljajo evro in katere ne. 

Države EU, ki uporabljajo evro. Države EU, ki ne uporabljajo evra. 

Irska, Finska, Estonija, Nemčija, 

Nizozemska, Belgija, Luksemburg, 

Francija, Portugalska, Španija, Italija, 

Avstrija, Slovaška, Grčija, Malta, Ciper, 

Slovenija. 

Švedska, Danska, Litva, Latvija, Poljska, 

Češka, Madžarska, Romunija, Bolgarija, 

Hrvaška. 

 

3. S pomočjo videa (Infodrom: Od kod denar Evropski uniji?, 

https://www.youtube.com/watch?v=tr6KufKr9l8) odgovori na vprašanja. 

a) Koliko denarja na dan prispeva vsak državljan EU v skupni proračun EU? V 

povprečju 0,74 € na dan. 

b) Kdo odloča o delitvi denarja EU? Države članice in Evropski parlament. 

c) Za kaj vse se porabi skupini denar EU? Za delovanje evropskih ustanov in za različne 

programe EU (spodbujanje kmetijstva, znanstvene raziskave, boljši zdravstveni oskrbi, 

odprava škode zaradi neravnih nesreč itd.). 

https://www.youtube.com/watch?v=tr6KufKr9l8

