
ORGANIZIRANOST IN 

DELOVANJE EVROPSKE UNIJE 



 Navodila: 

 S prosojnic prepiši vso manjkajočo snov v zvezek. 

 Ponovitev dosedanje snovi o EU: 

 s pomočjo spodnje povezave, kjer imaš 4 zanimive in 

poučne kvize (Kaj je EU?, Kako deluje EU?, Kakšen 

pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?) 

https://europa.eu/learning-corner/quiz_sl 
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 Evropski svet 

 Najvišji politični organ EU 

 Določa splošne smernice EU 

 Predsedniki držav in/ali vlad članic ter 

predsednik evropske komisije 

 Izvršne in zakonodajne pristojnosti 

 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 



 Svet Evropske unije 

 27 članov 

 Po en minister iz vsake države – odvisno od teme 

 Zakonodajna oblast  

 

 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 



 Evropska komisija 

 Petletni mandat 

 Predsednica Ursula von der Leyen 

 27 članov komisarjev (iz vsake države) 

SLO: Janez Lenarčič (krizno upravljanje) 

 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 



 Evropska komisija 

 Petletni mandat 

 Predsednica Ursula von der Leyen 

 27 članov komisarjev (iz vsake države) 

SLO: Janez Lenarčič (krizno upravljanje) 

 Pobudnica zakonodaje 

 Nadzoruje zakonitost delovanja 

 Izvršilna oblast 

 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 



 Evropski parlament 

 Soodloča o sprejemanju zakonov 

 Demokratični nadzor nad drugimi 

institucijami 

 751 voljenih poslancev držav članic (5 let) 
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 Evropski parlament 

 751 voljenih poslancev držav članic (5 let) 

SLO 8 poslancev: Franc Bogovič, Tanja 

Fajon, Milan Zver, Romana Tomc, Milan 

Brglez, Irena Joveva, Klemen Grošelj,  

Ljudmila Novak 

 

 

 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 



 Evropski parlament 

 Predsednik Antonio Tajani 

 Bruselj in Strasbourg 
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 Sodišče Evropske unije 

 Skrbi za varstvo in nadzor 

evropske zakonodaje 

 Evropska centralna banka 

(ECB) 

 Varovanje stabilnosti cen 

 Boj proti inflaciji 

 Izvajanje denarne politike 

evroobmočja 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 



Evropski 
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Evropska 

komisija 
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pravne akte 

Sprejema 

pravne akte in 
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Razprava, 
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nadzor 
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držav ali 
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751 poslancev 

Predsednik in 

28 komisarjev 


