
Državljani za Evropo

Doc. dr. Meta Novak, UL-FDV (meta.novak@fdv.uni-lj.si)
Izr. prof. dr. Damjan Lajh, UL-FDV (damjan.lajh@fdv.uni-lj.si)

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
Hiša EU, Ljubljana, 19. oktober 2017



Cilji

 Razumeti pomen volitev

 Poznati možnosti so-oblikovanja odločitev v 
EU

 Zavedati se vpliva posameznika



Volitve v Evropski parlament

 Evropski parlament (EP) kot edina izvoljena in 
predstavniška institucija 

 Leta 1979 potekajo prve neposredne volitve v 
EP, prej so poslance imenovali nacionalni 
parlamenti.

 Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 
5 let.



Skupni predpisi volitev v EP

 Pravica državljanov Unije, da volijo in so 
voljeni v državi članici, če nimajo njenega 
državljanstva.

 Volitve morajo temeljiti na proporcionalni 
zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list 
ali sistem enega prenosljivega glasu.

 Nezdružljivost funkcij.



Nacionalni predpisi volitev v EP

 Volilni prag

 Volilne enote

 Glasovalna pravica



Sestava Evropskega parlamenta

 750 poslancev + predsednik (min. 6, max. 96)

 “evroposlanci” niso razvrščeni po nacionalni 
pripadnosti, ampak po pripadnosti političnim 
skupinam



Sestava – število poslancev 
po  državah članicah

Avstrija - 18

Belgija - 21

Bolgarija - 17

Ciper - 6

Češka republika - 21

Danska - 13

Estonija - 6

Finska - 13

Francija - 74

Grčija - 21

Hrvaška - 11

Irska - 11

Italija - 73

Latvija - 8

Litva - 11

Luksemburg - 6

Madžarska - 21

Malta  - 6

Nemčija - 96

Nizozemska - 26

Poljska - 51

Portugalska - 21

Romunija - 32

Slovaška - 13

Slovenija - 8

Španija - 54

Švedska - 20

Združ. Kraljestvo - 73

Skupaj=751



Sestava – število sedežev v EP 
po političnih skupinah (julij 2015)

Skupaj - 751



Nizka volilna udeležba:
“drugorazredne” volitve
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 Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni 
kolegij Evropske komisije.

 zakonodajna funkcija
 skupaj s Svetom EU sprejema zakonodajo                     

(redni zakonodajni postopek); 
 lahko je pobudnik zakonodaje

 proračunska funkcija
 skupaj s Svetom EU sprejema proračun, izvaja nadzor 

nad Komisijo pri izvrševanju proračuna

 funkcija demokratičnega nadzora
 nadzor nad delom Komisije in Sveta EU; 

lahko izreče nezaupnico Komisiji

Pristojnosti Evropskega parlamenta



Verjetnost, da se bodo mladi udeležili      
volitev v EP leta 2014
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Eurobarometer 2013





Razlogi za udeležbo na volitvah v EP
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Razlogi za NEudeležbo na volitvah v EP
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Aktivnost v razredu

 Debata pro et contra:

 Znižanje starostne meje za volilno pravico na 16 
let

 Zvišanje starostne meje za kandidiranje na 
volitvah na 21 let

 Uvedba obvezne udeležbe na volitvah



Navodila za izvedbo debate
 Priprava na diskusijo v skupini (15 min)
Dijaki se razdelijo v dve skupini. Prva skupina 
zagovarja stališče, druga skupina je skeptična. Pri 
pripravi argumentov si pomagajo z gradivom ter 
pripravijo lastne argumente. V naslednjem koraku se 
skušajo vživeti v položaj nasprotne skupine. Kakšni 
bodo njihovi argumenti in kako jih bodo skušali 
ovreči. Pripravijo možna vprašanja in 
kontraargumente za nasprotno smer.
Potek debate (20 min)
1. Predstavitev zagovornika prve skupine
2. Predstavitev zagovornika druge skupine
3. Vprašanja kritičnega občinstva iz prve skupine
4. Vprašanja  kritičnega občinstva iz druge skupine
Oblikovanje konsenza, kompromisa (5 min).



Aktivnost v razredu

 Spremljanje volilne kampanje (predsedniške 
volitve (2. krog?), državnozborske volitve):

 Kako pogosto se omenja EU?

 V kakšnih povezavah je EU omenjena?

 Diskusija: Kakšno je naše stališče do tem, ki so se v 
volilnem času pojavile v povezavi z EU



Aktivnost v razredu
 Simulacija volitev v Evropski parlament

 Dijake razdelite v skupine - stranke. Vsaj tri skupine. Vsaka določi:
 ime svoje stranke, 
 oblikuje logo, 
 izdela volilne plakate, 
 oblikuje slogan, 
 identificirajo ključno tematiko, za katero si prizadevajo, njihove zahteve. Možne 

tematike: Varna raba interneta, prihodnost energije, Evropski trg dela, Evropska 
socialna politika.

 Pripravijo volilni program, volilne kandidate, njihov vrstni red.

 Organiziramo volilno soočenje, kjer vsaka skupina predstavi svoj volilni 
program. 

 Pripravimo volitve: volilni imenik, volilne liste, volilno komisijo, volišče. 

 Preštejemo glasove in določimo zmagovalca. Ne pozabimo na 
preferenčne glasove.

 Medpredmetno povezovanje: matematika, likovni pouk, sociologija, 
slovenščina





Peticija

 Vsi državljani Evropske unije imamo pravico, da 
naslovimo na Evropski parlament peticijo glede 
vprašanj, ki sodijo na področje delovanja Evropske 
unije.

 Peticija lahko predstavlja zahtevo, pritožbo ali 
opombo o izvajanju zakonodaje EU.

 Evropski parlament tako lahko opozori na kakršne 
koli kršitve pravic evropskih državljanov.

 https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/
sl/registration/register

 https://www.europarltv.europa.eu/sl/programme/ot
hers/how-it-works-petitions-to-the-european-
parliament

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/sl/registration/register
https://www.europarltv.europa.eu/sl/programme/others/how-it-works-petitions-to-the-european-parliament


Primeri peticij

 Peticija št. 0491/2017, ki jo vlaga E. A., državljan 
Nigerije, o zavrnitvi vkrcanja na letalo na podlagi 
Uredbe (ES) št. 261/2004

 Peticija št. 0490/2017, ki jo vlaga Sergio Ianni, 
državljan Italije, o legalizaciji električnih vozil na 
cestah

 Peticija št. 0487/2017, ki jo vlaga Clara Perez 
Sanchez, državljanka Španije, o nadomestilu za 
zamudo leta med najbolj oddaljenima regijama

 Peticija št. 0477/2017, ki jo vlaga P. O., državljan 
Poljske, o diskriminaciji novinarjev in omejevanju 
svobode izražanja v javnih medijih na Poljskem



Aktivnost v razredu

 Dijaki pregledajo seznam peticij, ki so trenutno 
predlagane.

 Skupina dijakov predstavi posamezno peticijo.

 Razprava: s katero peticijo se strinjamo, katero 
bi podpisali?

 Nadaljevanje razprave: kaj nas moti pri izvajanju 
evropske zakonodaje (nacionalne zakonodaje, 
lokalne problematike, šolske problematike), 
kakšno peticijo bi mi pripravili?



Javna posvetovanja

 Evropsko komisijo zanimajo naša mnenja, da jih bo 
lahko upoštevala pri sprejemanju in posodabljanju 
evropskih predpisov.

 Namenjena transparentnemu oblikovanju in 
vrednotenju politik in predpisov EU. 

 Na podlagi dokazov in ob poznavanju učinkov.

 Državljani in deležniki lahko sodelujemo v celotnem 
postopku oblikovanja politik in priprave zakonodaje.

 Sodelovanje pri pripravi zakonodaje EU je možno v 
različnih oblikah in fazah.

 https://ec.europa.eu/info/consultations_sl

https://ec.europa.eu/info/consultations_sl


Primeri odprtih javnih posvetovanj

 Javno posvetovanje o specifikacijah za 
sodelovalne inteligentne prometne sisteme

 Pobuda o uporabi osebnih izkaznic in 
dokumentov za prebivanje

 Javno posvetovanje o pregledu politike 
spremljanja, poročanja in preverjanja emisij 
ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza

 Pobuda za izboljšanje prehranske verige

 Zakonita migracija državljanov tretjih držav



Aktivnost v razredu

 Dijaki pregledajo seznam odprtih javnih 
posvetovanj, ki so trenutno predlagana.

 Skupina dijakov predstavi posamezno 
posvetovanje.

 Razprava: dijaki si izberejo posvetovanje, ki jih 
najbolj zanima, pripravijo svoja stališča, ki bi jih 
radi prispevali k razpravi.

 Raziskovalno delo po skupinah: seminarska 
naloga, plakat o problematiki izbranega javnega 
posvetovanja, da dijaki poglobijo svoje znanje o 
tematiki.



Evropska državljanska pobuda

 Neposredno vplivanje državljanov na pripravo politik 
EU.

 Državljansko pobudo mora podpreti vsaj en milijon 
državljanov EU iz vsaj sedmih od 28 držav članic.

 V vsaki od teh sedmih držav članic je treba zbrati 
vsaj najmanjše potrebno število podpisov (Slovenija 
6000).

 Državljanska pobuda je mogoča na vseh področjih, za 
katere ima Komisija zakonodajno pristojnost, denimo 
okolje, kmetijstvo, prevoz ali javno zdravje.

 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
 https://www.europarltv.europa.eu/sl/programme/other

s/how-it-works-launch-a-european-citizens-initiative

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
https://www.europarltv.europa.eu/sl/programme/others/how-it-works-launch-a-european-citizens-initiative


Primeri uspešnih EDP

 Voda in komunalna ureditev sta človekova 
pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!

 Eden izmed nas

 Stop vivisection

 Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in 
okolje pred strupenimi pesticidi



Dejavnost v razredu

 Dijaki pregledajo seznam Evropskih 
državljanskih pobud, ki so trenutno v predlogu ali 
pa so bile že predlagane.

 Skupina dijakov predstavi posamezno Evropsko 
državljansko pobudo.

 Razprava: s katero Evropsko državljansko 
pobudo se strinjamo, kateri bi dali svoj glas?

 Nadaljevanje razprave: katere spremembe bi si 
mi želeli (na evropski, nacionalni, lokalni, šolski 
ravni), kakšno Evropsko državljansko pobudo bi 
mi predlagali?



Evropski ekonomsko socialni odbor

 Svetovalno telo, ki zastopa organizacije delavcev 
in delodajalcev ter druge interesne skupine.

 Spodbuja participativno demokracijo v EU, 
tako da zastopa stališča delavcev in delodajalcev 
ter drugih interesnih skupin in uveljavlja dialog z 
njimi.

 Uveljavlja vrednote evropske povezave ter 
načela participativne demokracije in civilne 
družbe.

 350 članov. Število članov iz vsake države članice
EU je določeno s številom njenega prebivalstva 
(Slovenija 7).



Odbor regij

 Posvetovalno telo EU, ki zastopa evropske 
regionalne in lokalne oblasti.

 Odbor spodbuja udeležbo na vseh ravneh, od 
regionalnih in lokalnih oblasti do posameznih 
državljanov.

 350 članov. Število članov iz vsake države 
članice EU je določeno s številom njenega 
prebivalstva (Slovenija 7, max=24, min=5).



Bloomova taksonomija

sinteza

vrednotenje

analiza

uporaba

razumevanje

poznavanje Preklicevanje relevantnega znanja in dolgotrajnega spomina. 

Razumevanje naučenega.

Uporaba pridobljenega znanja na nove načine.

Razdelava konceptov ter razumevanje kako so 
posamezni deli konceptov povezani med seboj.

Presojanje na podlagi smernic. 

Povezovanje informacij na kreativen način.



Povezovanje aktivnosti in modulov

 Modul 2: Evropska unija in mi (aktivnosti 
povezane z EDP, posvetovanji, peticijami)

 Modul 3: Sprejemanje odločitev (aktivnosti 
povezane z EDP, posvetovanji, peticijami)

 Modul 4: Evropa brez meja (aktivnosti povezane 
z EDP, posvetovanji, peticijami)

 Modul 5: Evropske vrednote (aktivnosti 
povezane z EDP, posvetovanji, peticijami)

 Modul 6: Naš glas v Evropski uniji (aktivnosti 
povezane z volitvami)



DOGODEK

INFO TOČKA & DOGODEK



Priporočila ocenjevalcev

 V čim več aktivnosti naj bodo dijaki vključeni samostojno. 
Ideje naj pridejo s strani dijakov. Pri izvedbi naj jim mentor 
služi le kot podpora in strokovna pomoč. Veliko bolje je, da 
aktivnosti (npr. dogodek ob 9. maju, info točka na šoli) 
izvedejo dijaki samostojno, čeprav so le-te izvedene v bolj 
skromnem obsegu.

 V projekt naj se vsako leto vključijo novi dijaki, predvsem iz 
nižjih letnikov. V aktivnosti projekta naj jih vpeljejo že 
obstoječi dijaki ambasadorji, ki na nek način predajo svojo 
vlogo ter poskrbijo za trajen obstoj projektnih aktivnosti.

 Na šolah, kjer izvajajo več različnih programov, naj se vsako 
leto poskušajo v program vključiti dijaki iz vseh različnih 
programov in na ta način poskrbijo za multi-disciplinarno 
izvedbo aktivnosti.



Priporočila ocenjevalcev

 Aktivnosti (kot sta dogodek ob 9. maju in info točka) naj bodo čim bolj 
odprte in usmerjene »navzven«, izven šolskega okolja. Po eni strani naj 
aktivnosti poskušajo vključiti celotno šolo, po drugi strani pa tudi starše 
dijakinj in dijakov, sokrajane, sosednje osnovne šole in vrtce, predstavnike 
lokalnih oblasti, lokalne civilnodružbene organizacije in lokalne medije. 
Poleg info točke na šolah lahko dijaki na primer postavijo »podružnično« 
info točko v osrednji knjižnici mesta in podobno.

 Poleg uradnih gradiv, ki jih izdajajo institucije EU, naj info točke sestavljajo 
tudi oziroma predvsem avtorski vložki dijakinj in dijakov, torej njihovi 
različni izdelki (plakati, izdelki iz različnih materialov, vezani na simbole EU 
ali držav članic ipd., smotrna je zlasti navezava na morebitne specifične 
šolske učne programe). Info točko lahko podkrepijo z virtualno info točko: 
spletna stran, facebook stran ali živo info točko, kjer dijaki ambasadorji med 
daljšimi odmori v info točki ponujajo informacije o Evropski uniji.

 Aktivnosti projekta naj potekajo skozi celotno leto. Čim prej naj se dijake 
vključi v projekt. Lahko tudi preko že obstoječega krožka.



Priporočila ocenjevalcev

 Z namenom, da se izognemo preobremenitvam bodisi 
učiteljev bodisi dijakov predlagamo, da se aktivnosti 
projekta EPAS v čim večji meri povežejo z drugimi že 
obstoječimi šolskimi aktivnostmi in projekti. Je pa nujno, da 
v tovrstnih primerih gre za dopolnjevanje in da se nekaj 
časa nameni izključno aktivnostim projekta EPAS.

 Izvedene aktivnosti v okviru projekta naj bodo v čim večji 
meri predstavljene v medijih. Šole naj poskusijo priti v 
kontakt zlasti z lokalnimi, pa tudi drugimi mediji. Poleg 
tega naj v čim večji meri izkoristijo šolski časopis in šolsko 
spletno stran ter družabna omrežja.

 Projekt omogoča in podpira kreativnost zato se šola 
spodbuja, da so čim bolj ustvarjalne in domiselne pri izvedbi 
aktivnosti.



TO JE PA 
ZARADI 

EU.

Zgoraj je prazen zemljevid Evrope.
S križcem označite ali pobarvajte države članice EU.
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Hvala za pozornost!


