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Evropska unija   
II. del

EU

Vidni simboli EU 

• Zastava je modra in ...    skupna denarna enota. 
• Himna je ...                      je 9. maj. 
• Evropski dan ...                nosi venec dvanajs%h rumenih zvezd. 
• Evro je ...                          9. sinfonija Ludwiga van Beethovna. 

• Katere barve ima zastava EU? 
• Koliko zvezd je vide% na njej? 
• Koliko držav članic ima EU danes?  

Pomni: Letošnje leto se 
je za državljane Velike 
Britanije začelo s 
spremembo. Si že slišal_ 
za pojem „brexit“? Velika 
Britanija se je odločila za 
izstop iz EU. Črki „br“ 
torej označujeta Veliko 
Britanijo, beseda „exit“ 
pa pomeni izhod oz. 
izstop. 

Velika prednost je skupna denarna enota – evro –, saj znatno 
olajša trgovanje med posameznimi državami. Na primer nam         
na dopustu olajša nakupovanje. Ni več treba menja% denarja,    
kot je bilo potrebno pred letom 2002.

Ali stavke lahko dopolniš sam_ ? Poveži!✍ 

DODATNA NALOGA:  
Povej ime države, ki ni članica EU! Odgovor lahko poiščeš na spletu!

• Poglej v svojo denarnico – 
oglej si kovance, kaj opaziš? 
So vsi kovanci enaki? 

NALOGA:  Zastavo pobarvaj v ustreznih barvah



Oglejmo si še organiziranost EU.  
Evropska unija je urejena podobno kot 
država. Katere tako imenovane organe 
ima torej? To so: 
1. Parlament EU: Ta zastopa interese 
prebivalstva pet let. V njem prihaja do 
zelo pomembnih odločitev. Parlament 
EU je primerljiv z avstrijskim državnim 
zborom. 
2. Komisija: Člani in članice komisije za-
stopajo interese EU in nadzorujejo, da 
se vsi držijo pravil. Vsaka država odpo-
šlje vsaj enega ministra, ki se imenuje 
komisar – za vsako tematsko območje 
ima EU enega komi sarja. 
3. Svet EU: Svet EU je zastopstvo inte-
resov držav članic za določene namene, 
npr. za Evropsko prvenstvo v nogo-
metu,  vprašanje o prevažanju živine – 
tedaj se srečajo ministri posameznih 
držav članic, ki so pristojni za določeno 
temo. 
4. Sodišča: Sodniki sodišč skrbijo za to, 
da se države članice držijo zakonov. 
5. Evropska centralna banka: Evropska 
centralna banka nadzoruje, da evro ob-
drži svojo vrednost. 

❖ Prednos!, ki jih ima Evropska unija: 
– mešanje in približevanje raznih kultur, 
– raznolikost jezikov kot velik izziv, 
– zagotovitev miru, 
– gospodarska rast, 
– dostop do izobrazbe je olajšan. 

❖ Kri!ka, ki je je deležna Evropska unija: 
– države članice izgubijo neodvisnost, ne morejo 

več samostojno odloča%, 
– neenakomerna in neenakopravna razdelitev      

denarja, 
– uprava stane veliko denarja; to pa je denar         

državljanov, ki ga plačujejo v obliki davkov, 
– preveliko zakonov, nihče nima več pregleda        

nad njimi, 
– EU ni preveč učinkovita – nihče ne opazi,                   

kaj EU sploh dela.  
➦ Kdor je pozorno bral, bo zlahka odgovoril na 
naslednja vprašanja, ali so izjave pravilne ali ne. 
Pravilne zloge po vrs% vpiši v vrs%ce ob koncu      
odstavka in preberi stavek! 
Evropske države so avtoma%čno članice EU. 
                                       da (vsak) ne (zdru) 
V Avstriji se je vedno uporabljal evro kot plačilno 
sredstvo.                       da (ist) ne (že) 
Ko prekoračimo mejo med Avstrijo in Italjio, ni  
več nujno treba pokaza% svojega potnega lista. 
                                       da (na) ne (on) 
EU ni isto kot Evropa!  da (v) ne (z) 
EU je kot velika družina, v kateri vedno vsi enako 
mislijo.                          da (ver) ne (raz) 
Število zvezd na zastavi EU je odvisno od števila 
članic EU.                      da (na) ne (no) 
Glavno mesto EU je Dunaj.  
                                       da (ka) ne (li) 
Evropa je dobila svoje ime po feničanskem kralju. 
                                       da (ska) ne (kos) 
EU ima parlament in sodišča kot prava država. 
                                       da (%) ne (ža)
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Geslo Evropske unije se glasi: _______________  ___  _________________

Kaj misliš, ima EU več prednos% ali več pomanjkljivos%? 
Izpiši si jih in dodaj še svoje misli! 

prednos% pomanjkljivos%




