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Evropska unija   
I. del

EU

Pojem Evropska unija (Evropska zveza)  
in kra%co EU verjetno pozna vsakdo.                 
A kaj to sploh je in kako deluje?  
Spoznali bomo tudi, kako posega v naše 
življenje. Živimo na evropski celini, ki ima 
bogato zgodovino. 
Evropa je dobila svoje ime po feničanski 
princesi Evropi. Po mitološkem izročilu se 
je grški bog Zevs zaljubil vanjo in jo je, 
spremenjen v bika, ukradel. Odnesel jo je 
na celino, ki jo danes  
imenujemo  
Evropa.

V zgodovini Evrope je 
bilo nešteto vojn.   
Države so se med          
seboj prepirale. Sredi 
prejšnjega stoletja je bila 
želja po trajnem miru 
velika. Tedaj je šest držav 
ustanovilo Evropsko 
skupnost. Leto 1951 je 
rojstno leto današnje EU.

Uredi črke in izvedel‐a boš, katere           
države so ustanovile Evropsko skupnost:

ČJMENIA 

ALIATIJ 

LEGBIJA 

ZENOZISMKA 

SEKMBRGULU 

AFCRIAJN

Dodatna naloga: Poskusi državam                
pripisa% glavna mesta.



Kdo je sploh član EU? 
Evropska unija ima 27 držav članic. To je 
pretežen del evropskih držav. Nekatere 
države Evrope pa niso članice Evropske 
unije. 
Posamezna evropska država postane čla-
nica EU samo po dolgih pogajanjih s 
predstavniki EU in potem ko se je ljud-
stvo strinjalo s pristopom k EU.  
Avstrija je postala članica EU leta 1997. 
 
Kaj vse dela EU? 
EU določa skupna pravila za sožitje. 
Zagotavlja$ hoče medsebojno pomoč in 
mir. Ta način delovanja in sožitja večkrat 
primerjamo z življenjem velike družine. 
Ni pa nujno, da 27 držav soglaša o vsem 
in lahko brez nadaljnjega reši vsa vpra-
šanja soglasno. 
 
Nekaj pomembnih letnic in številk – 
poveži, kaj je bilo kdaj: 
2016       rojstno leto EU 
1951       Avstrija postane članica EU 
  12          držav je ustanovilo EU 
   6           EU ima 28 držav članic 
1997       uradnih jezikov je znotraj EU 
 
Zastopniki EU radi poudarjajo, da je EU 
kot „velika družina“. To vključuje, da: 
• prihaja do prepirov; 
• se mora pravično razdeli$ denar; 
• se morajo zagotavlja$ pravice vseh 

držav članic; 
• se mora upošteva$ načelo enakoprav-

nos$; 
• se morajo uporablja$ pravilni po-

stopki. 

EU mora in hoče reši$ veliko vprašanj iz 
vsakdanjega življenja. Hoče pomaga$ 
delojemalcem IN podjetjem, zašči$$ 
okolje IN reši$ gospodarska vprašanja. 
Pri tem seveda ni preprosto obdrža$   
ravnotežje, saj se interesi strank razliku-
jejo. 
 
Vrhu tega mora EU ureja$ zakone in           
finance, torej vprašanje denarja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To pomeni za državljane EU – to so torej 
državljani držav članic in s tem tudi           
mi –, da: 
• potujemo preko meja, ne da bi morali 

pokaza$ potni list; 
• lahko plačujemo z isto denarno enoto, 

to je z evrom. Prej je imela vsaka 
država svoj denar. V Avstriji je bil to         
šiling. 

• ljudje lahko znotraj EU delajo, kjer        
hočejo;  

• ljudje lahko znotraj EU študirajo, kjer 
hočejo. 

 
Čeprav so upravne enote EU razdeljene 
po mes$h celotne Srednje Evrope, je 
neuradno glavno mesto Evropske unije 
Bruselj, ki je tudi glavno mesto Belgije. 
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