SLOVENIJA, EVROPSKA UNIJA (9. razred)
1. Kakšna država je Slovenija?
_____________________________________________________________
2. Članica katere organizacije je:
_____________________________________________________________
3. Po čem se ravnamo v vsakdanjem življenju?
_____________________________________________________________
4. V katerih organizacij je še članica Slovenija?
* ___________________________________________________________
5. Kaj je glavna naloga OZN?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Koliko držav sestavlja EU?
_____________________________________________________________
7. Katera država je izstopila iz EU?
_____________________________________________________________
8. Kdaj smo se Slovenci odločili za vstop v EU?
_____________________________________________________________
9. Kaj je referendum?
_____________________________________________________________
10. Kdaj je Slovenija vstopila v EU?
_____________________________________________________________

11. Katere pristojnosti je Slovenija prenesla na njene ustanove?
* ___________________________________________________________
* ___________________________________________________________
*

___________________________________________________________
12. Pristojnosti Evropske unije
IZKLJUČNA
PRISTOJNOST
na področju

DELNA PRISTOJNOST
Na področju

PODPORNA
PRISTOJNOST
na področju

13. Kaj je pristojnost?
_____________________________________________________________
14. Kaj pomeni Schengenski sporazum?
_____________________________________________________________
15. Kje imamo izključno pristojnost?
_____________________________________________________________
16. Skupni trg pomeni – _____________________________
17. Kaj to pomeni za podjetje?
_____________________________________________________________

18. Za kaj je dobro, da imajo članice isto valuto (evro)?
_____________________________________________________________
19. Kaj se krepi s povezavo evropskih držav?
_____________________________________________________________
20. Katera ustanova ni ustanova v EU?
_____________________________________________________________
21. Koliko držav Svet Evrope povezuje?
_____________________________________________________________
22. Za kaj si prizadevajo?
_____________________________________________________________
23. Od kdaj EU uporablja zastavo Sveta Evrope?
_____________________________________________________________

UČNI LIST – SLOVENIJA V EU
1.Napiši pravilne odgovore. Pomagaj si s svetovnim spletom.
a) Koliko je držav, ki so zdaj članice EU?______________________________________
b) Koliko prebivalcev ima celotna EU?_____________________
c) Koliko je uradnih jezukov EU? _________________________
č) V Sloveniji plačujemo z evri. V katerih sosednjih državah tudi plačujejo z njimi?

2. Obkroži DA, če se strinjaš s trditvijo, in NE, če se z njo ne strinjaš. Če obkrožiš NE,
napiši pravilen odgovor.
a) V zastavi EU je 27 rumenih zvezdic.
DA

NE

b) Slovenija je postala članica EU leta 2004.
DA

NE

c) Kaj se bodo pri slovenščini učili učenci v OŠ, odločajo v ustanovah EU?
DA

NE

č) Slovenija je bila sprejeta v EU zato, ker je tako majhna in se ne more sama braniti
DA

NE

d) Vsak državljan R Slovenije je tudi državljan EU.
DA

NE

e) Vse države, ki so članice EU, uporabljajo evro kot svojo valuto.
DA

NE

f) Sveta Evrope je ustanova EU.
DA

NE

g) Predstavniki Slovenije morajo na skupnih sestankih članic EU govoriti angleško.

DA

NE

h) Vse predpise in zakone, ki veljajo v R Sloveniji, sprejmejo v ustanovah EU.
DA

NE

3. Spodaj je devetnajst zapisov. Razvrsti jih tako, kot misliš, da so pomembni za
slovenske državljane. To storiš tako, da napišeš številko 1 v stolpec pred tisti zapis, ki
je zate najpomembnejši, številko 2 pred tistega, ki je malo manj pomemben, in tako
naprej za vse zapise.
Številka

Zapis
V EU se varno počutim.
Tako kot v večini članic EU v Sloveniji uporabljam evro.
Ko bom polnoleten, bom lahko na volitvah poslancev Evropskega parlamenta
vplival na evropsko politiko.
Lahko se redno zaposlim na Nizozemskem.
EU spodbuja ekonomski razvoj Slovenije.
EU ne vpliva na to, koliko davka plačam v Sloveniji.
Tudi z evropskimi sredstvi je bil obnovljen grad v Brežicah.
EU določa, koliko rib lahko ulovijo slovenski ribiči.
Lahko se vpišem na univerzo v Pragi.
Ob nakupu izdelka v Španiji mi ni treba plačati carine.
Lahko se preselim in bivam v vsaki državi članici EU.
EU mi zagotavlja temeljne človekove pravice in svoboščine.
EU spodbuja pridelavo lokalnih živil.
Ustanovam v EU lahko pišem v slovenskem jeziku.
EU podpira trajnostni razvoj Slovenije.
Z evropsko zdravstveno izkaznico lahko med počitnicami poiščem nujno
zdravniško pomoč v jevnih zdravstvenih ustanovah EU.
EU z denarjem pomaga preživeti nekateim kmetijam v moji občini.
EU pomaga utrjevati demokracijo v državah članicah.
Lahko se prosto gibam med večino držav članic EU.

4. Pojasni, zakaj si označil/a s številko 1 kot najpomembnejši za državljane EU.

5. Pojasni, zakaj si označil/a s številko 19 kot najmanj pomemben za državljane EU.

Pripravila: Vera Gognjavec

