
Sedmošolci pozdravljeni! 

Upam, da ste praznike preživeli lepo. Verjamem, da ste okusili velikonočne dobrote in se spočili od 

šolskih obveznosti.  

Sedaj pa bomo nadaljevali z našim delom. Počasi, kot se za po-praznično obdobje spodobi       

Kako vam je šla naloga oblikovanja in zapisa 5 univerzalnih zakonov? Verjamem, da dobro. Če želiš, mi 

lahko predloge zakonov pošlješ na renata.lesar@sola.velike-lasce.si. Ni obvezno. 

 

Spoznali boste novo poglavje EVROPSKA UNIJA. Snov prilepi/prepiši v zvezek za DKE. 

 

EVROPSKA UNIJA 

1. ZGODOVINA  

a. 9. 5. 1950 je predstavljena ideja o sodelovanju med državami (Robert Schuman) pri proizvodnji 

premoga in jekla 

b. 1951 6 držav podpiše pogodbo o gospodarskem sodelovanju (Evropska skupnost za premog in 

jeklo) 

c. 1957 sodelovanje držav na celotnem gospodarstvu (Evropska gospodarska skupnost- EGS) 

d. 1973 prva širitev povezave, priključijo se 3 nove države 

e. 1992 Evropska unija - EU, z Maastrichtsko pogodbo 

f. 1. 1. 1999 uvedena skupna denarna valuta € 

g. 2004 največja širitev EU, pristopi 10 držav (tudi Slovenija!) 

h. 2012 EU prejme Nobelovo nagrado za mir 

i. 2016 v VB na referendumu izglasujejo -Brexit, izstop iz EU 31. 1. 2020, 11. mesecev prehodno 

obdobje (Nimajo več evropskih poslancev in predstavnikov v ustanovah EU) 

 

• Trenutno je 27 držav članic EU 

 

Države članice so si med seboj različne po: narodnostni sestavi, jeziku, kulturi, običajih in bogastvu. 

Vse pa želijo mirno sobivati, sodelovati, si medsebojno pomagati, se gospodarsko razvijati in napredovati 

na vseh področjih. 

EU si prizadeva, da bi evropski narodi živeli v miru, varnem okolju, svobodi in blaginji. 

 

 

2. SIMBOLI   

Zastava EU Himna EU Dan Evrope Geslo  Valuta  
 

 

 
 

Oda radosti 

 
 

 

 

 
»Združeni v 

raznolikosti« 

 

 

 

3. GLAVNE USTANOVE  

 

Poglej si jih na zgornji povezavi. 

mailto:renata.lesar@sola.velike-lasce.si
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sl
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols_sl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sl


4. SLOVENIJA V EU 

Slovenija vstopi v EU 1. 5. 2004 

1. 1. 2007  Slovenija uvede € 

PREDNOSTI ČLANSTVA V EU DOLŽNOSTI ČLANSTVA V EU 

Možnost obiskovanja šole v državah članicah EU 
Pravica zaposliti se in prebivati v državi EU 
Učenci imajo pravico do brezplačnega dopolnilnega 
pouka jezika države, kjer se šolajo 
Možnost izmenjave študentov na področju študija 
ali prakse 
Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja 
Veljavno vozniško dovoljenje v državah EU 

Pravni akti EU veljajo tudi v Sloveniji 

Označevanje izvora blaga v trgovinah 

Ukrepi za varovanje potrošnikov 

Prispevati del denarja v skupno evropsko blagajno 

 

5. EVROVOLITVE 2019 

 

Slovenski evroposlanci 2019 

 

Ponavljaj tudi z učnimi listi, ki si jih dobil pri pouku DKE! 

Tisti, ki ste že razmišljali, da bi pripravili predstavitev/nastop posamezne teme: vzornik, vrednote, verstva-

religije, slovenski simbol/značilnost, ga kar začnite pripravljati. Veljajo tudi rezervirane teme. Če imate 

kakšno vprašanje v zvezi z izdelavo predstavitve mi pišite. Upoštevajte kriterij, ki smo ga imeli pri pouku. 

Kriterij je objavljen na šolski spletni strani, lahko si ga pogledate tukaj. 

Kako bo  z ocenjevanjem in predstavitvami/nastopi boš pravočasno obveščen. 

 

Večina vas je nalogo za DKE (kako razmišljam, 6 klobukov) že opravila. Posamezniki, ki tega še niste 

naredili, jo naredite in čim prej pošljite na renata.lesar@sola.velike-lasce.si.  

 

 

 

OSTANI ZDRAV!  Renata LH 

http://www.ptrubar.si/predmetna-stopnja/druzboslovje/
mailto:renata.lesar@sola.velike-lasce.si

