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 EVROPSKA UNIJA (EU), značilnosti in simboli (U 29 – 30) 

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije. Za Slovenijo je bil 

to eden najpomembnejših ciljev po osamosvojitvi.  Slovenija ima tako kot 

ostale članice svoje predstavnike v vseh institucijah oz. ustanovah EU (glej 

U 29).  

Z vstopom v EU se je Slovenija zavezala  spoštovanju zakonov EU, hkrati 

pa je dobila nove priložnosti za razvoj. Slovenija je 2007 sprejela skupno 

evropsko valuto evro in postala članica schengenskega območja in s tem 

prevzela nalogo varovanja zunanje meje EU. 2008 je za pol leta prevzela 

predsedovanje Svetu EU. Slovenščina je eden izmed 24 uradnih jezikov EU. 

Vsak državljan članice ima poleg nacionalnega tudi državljanstvo EU. 

Državljan EU:  

- lahko prebiva, študira in se zaposli v vseh državah članicah EU, 

- ima pravico do zdravstvene oskrbe in zdravljenja v javnih 

ustanovah v vseh  državah EU. 

- uporaba mobilnega telefona brez dodatnih stroškov gostovanja v 

vseh članicah, 

- pravice pri potovanjih, 

- pravice pri dajanju državljanskih pobud, 

- pravica pri volilnih postopkih idr. 

Uradni simboli EU so:  

- zastava EU (12 rumenih zvezd, razporejenih v krogu na modri 

podlagi; pomen 12 zvezdic v krogu=enotnost, solidarnost, 12 
mesecev, 12 apostolov, polovica dneva …) 

- himna EU (Oda radosti, zadnji stavek Beethovnove 9. simfonije) 
- dan Evrope (9. maj) 

- geslo ali slogan (»Združeni v raznolikosti«) 
 

 

 



Spoznaj Evropsko unijo skozi igro 

1. odpri spletno stran Uradno spletišče Evropske unije na tej 

povezavi  

https://europa.eu/european-union/index_sl 

 

2. najdi Kotiček za učenje 

 

 

3. izberi ustrezno starostno skupino (9 do 12 let) 

4. odigraj eno ali več iger (priporočam Odkrivajmo Evropo! – preizkusi 

svoje znanje, igraj sam ali tekmuj s kom v družini)  

https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_sl 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je za četrti teden vse. Bodite zdravi in bodite doma. 

 

Učiteljica Barbara Forstner 
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