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Gotovo ste že ničkolikokrat slišali, da je Slovenija članica Evropske 
unije. Verjetno tudi veste, da gre za zvezo 27 evropskih držav. Ker 
ima vsaka država drugačno zgodovino, geografijo in kulturo, smo 
poiskali tiste cilje, pri katerih lahko sodelujemo vsi in zgradimo 
skupno prihodnost.

V nadaljevanju predstavljamo, kako deluje in kako vpliva na 
življenje vsakega izmed nas. Evropska unija je velika povezava 
različno razvitih držav, ki s sodelovanjem in uspešnim razvojem 
zmanjšujejo razlike in ustvarjajo močnejšo, še uspešnejšo celoto. 
Skupna povezava je namreč zgolj tako močna, kot je močan njen 
najšibkejši člen (država), in toliko razvita, kot je razvita njena 

najmanj razvita regija. Zato si moramo prizadevati, da so 
uspešni in razviti vsi njeni deli. In temu Evropska unija, kot 
bomo videli v nadaljevanju, posveča prav posebno pozornost. 

Evropska unija nam prinaša številne ugodnosti, a tudi 
obveznosti. Evropska sredstva, ki jih bomo podrobneje 
spoznali kasneje, so sredstva, ki so zbrana s sodelovanjem 
vseh držav članic in celo nekaterih, ki to niso. To pomeni, da 
vsi skupaj prispevamo denar v skupno blagajno, iz katere 
ga potem preko številnih projektov vračamo ljudem. Zato 
je nujno, da ta sredstva preudarno načrtujemo in z njimi 
odgovorno ravnamo. A pojdimo od začetka.

Slovenija v srcu 
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Pot v samostojnost in do mednarodnih povezav

Plebiscit je glasovanje prebivalstva o 
priključitvi njihovega ozemlja določeni 
državi ali razdružitvi od nje. 26. 12. 1990 
so bili razglašeni uradni rezultati – za 
samostojno in neodvisno Slovenijo se je 
odločilo 95 % volivcev. Slovenija je uradno 
razglasila svojo samostojnost 25. 6. 1991.

Gremo še dlje
V zadnjem desetletju nekdanje skupne 
države Jugoslavije so bile pri nas vedno 
bolj glasne želje po spremembi sistema 
in samostojni državi. Leta 1990 so bile 
izvedene prve večstrankarske volitve 
po letu 1945. Opozicijske stranke so 
se pred volitvami povezale v koalicijo 
DEMOS pod vodstvom dr. Jožeta 
Pučnika in na parlamentarnih volitvah 
zmagale. Nova vlada, ki jo je vodil Lojze 
Peterle, je s široko podporo prebivalstva 
vodila proces osamosvajanja Slovenije. 
Prelomen dogodek za Slovenijo je bil 
plebiscit, ki je potekal 23. 12. 1990. 
Že isti dan je bilo jasno, da je uspel. 
Ob tem zgodovinskem trenutku je 
dr. Jože Pučnik izrekel znamenite 
besede: »Jugoslavije ni več! Zdaj gre za 
Slovenijo!«

Referendum je demokratičen 
postopek, v katerem lahko 
sodelujejo vsi državljani z 
volilno pravico in oddajo 
svoj glas o referendumskem 
vprašanju. V nasprotju z 
volitvami se na referendumih 
ne izbira predstavnikov 
(poslancev). Na referendumu 
o pristopu Slovenije k EU 
je glasovalo 60,4 % volilnih 
upravičencev. Izmed teh jih 
je kar 89,6 % glasovalo, da 
Slovenija postane članica EU. 

7.‒9. razred

Pridruževanje EU
Proces pridruževanja 
EU je dolgotrajen in se 
dotika praktično vseh 
delov družbe. Slovenija 
je prošnjo za članstvo 
v EU poslala leta 1996, 
pristopna pogajanja 
pa je začela leta 1998. 
V naslednjih štirih letih 
je morala v pogajanjih s 
predstavniki EU najti skupna 
stališča na vseh področjih, kjer 
EU na tak ali drugačen način oblikuje 
ali sooblikuje politike. Zaključek 
pogajanj je pomenil, da je morala 
Slovenija nove dogovore vnesti v svoj 
pravni red. Le tako je lahko postala 
enakopravna in polnopravna članica. 
Slovenija je v EU slavnostno vstopila 
1. maja 2004. 

Leta 2007 je Slovenija, kot prva med 
novimi članicami, za svojo valuto 
prevzela evro in s tem opustila 
tolar – valuto, ki jo je uvedla ob svoji 
osamosvojitvi. Decembra istega leta je 
Slovenija postala članica schengenskega 
območja, kar nam omogoča nemoteno 
potovanje in prečkanje meja znotraj 
območja. 

Takoj po osamosvojitvi in predvsem 
po mednarodnem priznanju Slovenije 
se je začelo aktivno prizadevanje 
za vstop v najpomembnejše 
mednarodne organizacije. Leta 1992 
je bila Slovenija kot polnopravna 
članica sprejeta v Organizacijo 

združenih narodov (kratica OZN ali 
ZN). V naslednjem desetletju je glavni 
cilj države postal vstop v Evropsko 
unijo (EU) in Zvezo NATO. Članica 
Zveze NATO je Slovenija postala 
konec marca 2004, le dober mesec 
pred vstopom v EU. 

23. 12. 1990

Ali n
aj postane REPUBLIKA SLOVENIJA

samostojna in neodvisna država?

DA
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Vstop v EU
Z vstopom v zvezo je država postala 
del širše celote, ki obsega velik del 
evropske celine. Po podatkih iz leta 2021 
je znotraj EU živelo skoraj 450 milijonov 
prebivalcev. Evropska unija je eden 
glavnih gospodarskih, političnih in 
družbenih prostorov na svetu. Visoka 
življenjska raven, svoboda in varnost 
to območje postavljajo v sam svetovni 
vrh. Kljub velikosti, prepletenosti in 
vedno tesnejšemu 
povezovanju je EU 
prostor pestrosti 
različnih kultur, 
narodov, jezikov, 
religij in prepričanj. 
Eno od temeljnih 
načel povezave 
je ohranjanje 
te raznolikosti 

7.‒9. razred

Institucije EU
Evropska unija ima prav posebno 
ureditev, ki včasih morda deluje 
nekoliko zapleteno. Vendar je treba 
vedeti, da mora pri svojem delovanju 
upoštevati različne politične tradicije, 
ureditve in pričakovanja vseh držav 
članic. EU ima naslednje glavne 
institucije: Evropski parlament, Svet 
Evropske unije, Evropsko komisijo, 
Sodišče Evropske unije, Evropsko 
centralno banko, Računsko sodišče 
in Evropsko javno tožilstvo. Institucije 
pokrivajo vse tri veje oblasti in 
skrbijo za nemoteno delovanje unije. 
Podrobneje si poglejmo nekatere 
izmed njih.  

• EVROPSKI PARLAMENT
Parlament je edini organ EU, ki je 
izvoljen neposredno. Danes je v 
parlamentu 705 poslancev, ki se lahko 

priključijo 7 političnim skupinam. 
Nadnacionalna vloga EU je vidna tudi 
v tem, da se poslanci med seboj ne 
povezujejo na podlagi nacionalne 

pripadnosti, ampak na 
podlagi politične oziroma 
ideološke pripadnosti. 

Volitve v Evropski 
parlament potekajo vsakih 
5 let, na njih pa lahko 
sodelujejo vsi državljani 
držav članic EU z volilno 
pravico. Število poslanskih 
mest posamezne države je 
odvisno od števila njenega 
prebivalstva. Slovenija ima 
v evropskem parlamentu 
trenutno 8 poslancev.

Kratka predstavitev EU
Začetki povezovanja v Evropi 

segajo v čas po koncu druge 
svetovne vojne. Leta 1952 je bila 
ustanovljena Evropska skupnost 
za premog in jeklo, leta 1957 z 

Rimsko pogodbo še Evropska 
gospodarska skupnost. Tej se je 
leta 1973 pridružilo 9 novih članic. 
Leta 1992 je bil uveden enoten 
trg, leto pozneje pa je bila z 
Maastrichtsko pogodbo tudi 

uradno ustanovljena Evropska 
unija. Unija se je širila še naprej, leta 
2004, ko je vstopila tudi Slovenija, 
se je povečala za rekordnih 10 članic. 

Leta 2020 se je prvič v zgodovini 
EU število članic zmanjšalo, 

ko je povezavo zapustilo 
Združeno kraljestvo. 
Trenutno je v EU       
27 polnopravnih 
članic. 

in priznavanje 
enakovrednosti ne glede 
na velikost. Čeprav 
Slovenija spada med 
najmanjše države v 
zvezi, je slovenščina 
prav tako uradni 
jezik EU kot 
na primer 
nemščina, 
francoščina ali 
angleščina. 
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Življenje v EU – kako se EU kaže v tvojem življenju

7.‒9. razred

Evropski parlament zagotavlja enako 
dostopnost vsem državljanom v EU, 
tako deluje v 24 uradnih jezikih EU. 
Vsak ima pravico spremljati delo, 
kandidirati ali postavljati vprašanja 
parlamentu v svojem jeziku. 
Prevajanje je zato velik zalogaj, a 
nujen za zagotavljanje raznolikosti 
in enakopravnosti. Zanimivo, pri 24 
uradnih jezikih se torej vsak jezik 
lahko prevede v 23 drugih jezikov, 
možnih je kar 552 kombinacij. 

• EVROPSKA KOMISIJA
Evropska komisija je izvršni organ 
EU. To pomeni, da Komisija izvršuje 
politiko EU. Predlaga zakone ter izvaja 
odločitve Evropskega parlamenta in 
Sveta Evropske unije. Sestavljajo jo 
komisarji, iz vsake države članice po 
eden. Vsak komisar je odgovoren za svoje 
področje. Komisijo vodi predsednica 
ali predsednik, ki to mesto zasede po 
potrditvi v Evropskem parlamentu. 
Trenutno je predsednica Komisije Ursula 
von der Leyen. 

• SVET EVROPSKE UNIJE
Svet Evropske unije je zakonodajna 
institucija unije, v kateri so 
zastopane vlade držav članic EU. Je 
najpomembnejša ustanova v procesu 
sprejemanja odločitev Evropske unije, 
svojo sestavo in ime pa spreminja 
glede na področje dela. Na posameznih 
srečanjih so prisotni tisti ministri, ki 
v svojih državah pokrivajo področje, 
obravnavano na srečanju. Ko je na 
primer tema izobraževanje, na srečanju 
sodelujejo ministri, zadolženi za šolstvo. 

• EVROPSKI SVET
Evropski svet je posebno telo EU, 
ki določi splošno usmeritev politik 
EU in prednostne naloge. Lahko bi 
rekli, da Evropski svet začrta smer in 
pot, po kateri naj gre EU. Sestavljajo 
ga voditelji posameznih članic. Ker 
imajo članice različne ureditve, so 
iz nekaterih držav v Evropskem 
svetu predsedniki držav, iz drugih 
pa predsedniki vlad. Slovenijo v 
Evropskem svetu zastopa predsednik 
vlade, trenutno je to Janez Janša. Poleg 
voditeljev posameznih držav Evropski 
svet sestavljata še predsednik ali 
predsednica Sveta EU in predsednica 
ali predsednik Evropske komisije.

Svetu EU vsakih 6 mesecev predseduje ena od držav članic oziroma njen voditelj. V 
drugi polovici lanskega leta je Svetu EU predsedovala Slovenija. Tokrat je Slovenija 
predsedovala že drugič, prvič je predsedovala v letu 2008. Tako v času prvega kot tudi 
drugega predsedovanja Svetu EU je slovensko Vlado vodil Janez Janša.

Dolge kolone in mukotrpno čakanje vsakič, ko smo prestopili državno mejo, so le še 
spomin. V današnjih časih nas na to lahko občasno spomnijo kolone na meji s Hrvaško, 
ki še ni del schengenskega območja. Carine pa na nobeni notranji meji EU ni več.

Po eni strani se nam institucije Evropske 
unije lahko zdijo nekoliko oddaljene, 
največ jih je namreč v Bruslju. Po drugi 
strani pa se z učinki različnih politik 
EU srečujemo vsak dan in na vsakem 
koraku. Od leta 2007, ko je tudi Slovenija 
za svojo valuto prevzela skupno valuto 
evro, smo del širšega prostora z enotno, 
trdno in spoštovano valuto. To je 
posebej dobrodošlo za podjetnike in 
državljane, saj se nikomur več ni treba 
ukvarjati z menjavami valut. Starejše 
generacije se še dobro spominjajo, 
kako je bilo treba pred tem pri prehodu 
meje vedno najprej menjati valuto. Tudi 
schengensko območje je velik prelom 
v primerjavi s preteklostjo, saj lahko po 
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velikem delu EU in celo širše potujemo 
popolnoma prosto, brez posebnega 
nadzora na mejah.
 
Za vse popotnike je prav tako 
razveseljivo, da se ob odsotnosti 
veleposlaništva Republike Slovenije 
v tuji državi za pomoč vedno lahko 
obrnejo na veleposlaništvo katerekoli 
druge članice EU. 

Takih in podobnih ugodnosti ter 
prednosti je še veliko, pobliže pa si 
oglejmo, kaj dobrega nam prinaša 
naložbena in kohezijska politika EU.

Združeni v različnosti. Morda so najbolj 
prepoznaven, očiten in vseprisoten 
znak delovanja EU naložbe, ki so 
sofinancirane iz številnih evropskih 
skladov. Gotovo ste v svoji občini že 
opazili kakšno tablo, ki opisuje, da je 
bil neki projekt izveden s pomočjo 
evropskih sredstev. Ti projekti so 
rezultat naložbene in kohezijske 
politike na gospodarskem, družbenem 
ali socialnem področju. Za potrebe 
evropskega proračuna, iz katerega 
se financirajo vsi skladi, vsaka država 
članica prispeva svoj delež. Prav tako 
lahko vsaka država članica iz skladov 
pričakuje sofinanciranje. 

Izplačila 
Pri načinu delitve in prejemanja sredstev 
želi EU slediti več ciljem. Po eni strani je 
treba zagotoviti preglednost, zakonitost 
in upravičenost izplačil. Po drugi strani je 
treba slediti gospodarskim in strateškim 
usmeritvam, ki naj zagotavljajo vzdržen, 
zdrav in trajnosten razvoj. Ker pa 
države članice niso vse gospodarsko 
enako razvite, je pomemben del 
kohezijske politike tudi jasen cilj, da 

sčasoma celotna EU postane kar najbolj 
enakomerno razvita. Ne smemo namreč 
pozabiti, da je celota vedno močna le 
toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. 
Za izvajanje kohezijske in naložbene 
politike ima EU na voljo številne sklade, 
ki sledijo ciljem boljše, konkurenčnejše, 
pravičnejše in uspešnejše EU. Kot smo že 
dejali, vse države in regije EU niso enako 
razvite, zato se tudi denar, ki naj te razlike 
zmanjša, deli po različnih kriterijih. Manj 
ko je regija ali država razvita, več sredstev 
ji je na voljo. Slovenija je iz evropskega 
proračuna še vedno upravičena do 
več sredstev, kot jih sama v proračun 
prispeva. Spoznajmo nekoliko bolje 
nekatere najpomembnejše evropske 
sklade, ki nosijo skupno ime Evropski 
strukturni in investicijski skladi.

Naložbena in kohezijska 
politika EU 
Ko se država pridruži Evropski uniji, 
sprejme in po potrebi tudi prilagodi 
svoj sistem, da ustreza zavezam, 
vrednotam in ciljem EU. Tako EU deluje 
kot povezana enota, enotna v svojih 
zavezah, vrednotah in ciljih, obenem pa 
prav zaradi ene od svojih vrednot –
različnosti – ostaja heterogena. To 
najlepše oriše slogan Evropske unije: 

Beseda kohezija znotraj prava EU 
pomeni: socialna povezanost, ki 
stremi k enakomerni porazdelitvi 
gospodarskih in družbenih 
dejavnikov razvoja in primerjalne 
uspešnosti med vse regije v 
določeni politični skupnosti.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Cilj Evropskega sklada za regionalni 
razvoj je odpravljati velike neenakosti 
v razvoju različnih regij znotraj 
EU. Prizadeva si za povečevanje 
konkurenčnosti in inovativnosti, saj to 
vodi v večjo in bolj zdravo rast. Skupaj 
s tem si prizadeva za ustvarjanje ter 
ohranjanje dobrih in trajnih delovnih 
mest. Trajnostni razvoj je eden glavnih 
ciljev razvoja EU, saj le na tak način 
lahko pričakujemo, da bomo uspešni 
tudi v prihodnosti. 

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so bili npr. v preteklosti 
sofinancirani številni projekti 
energetske prenove šol, vrtcev, 
stanovanjskih objektov in številni zanimivi izobraževalni in doživljajski projekti: Pot pastirskih škratov na Krvavcu, Polhov doživljajski park v Polhovem Gradcu ali skejt park v Mariboru, ki je največji skejt park pri nas.

Evropski socialni sklad
Evropski socialni sklad, kot že samo 
ime pove, podpira programe na 
področju izobraževanja, kulture, 
znanosti, štipendij ter zagotavlja 
finančno podporo pri novih zaposlitvah, 
predvsem mladih.

S sredstvi Evropskega socialnega sklada 
so na primer sofinancirani programi 
štipendij, iskanja zaposlitve in programi 
pridobivanja novih znanj. 

Prav poseben program na področju 

izobraževanja in usposabljanja 

je program Erasmus+. Podpira 

mednarodno sodelovanje in 
partnerstvo tako tistih, ki poučujejo, 

kot tistih, ki se učijo. V okviru tega 

programa EU spodbuja šport in skrb za 

telesno pripravljenost. To je program, 

ki mladim omogoča, da del svojih 

študijskih obveznosti opravijo v tujini.

Evropski kohezijski sklad
Evropski kohezijski sklad ni namenjen 
vsem članicam, pač pa so do sredstev 
tega sklada upravičene le države 
članice s podpovprečno razvitostjo. 
Pogoj za prejemanje sredstev iz tega 
sklada je, da bruto nacionalni dohodek 
članice ne presega 90 % povprečja EU. 
Sklad je torej še dodatno orodje za kar 
najhitrejše zmanjševanje razvojnih 
razlik. 

Kohezijski sklad je namenjen 
financiranju večjih, predvsem 
infrastrukturnih projektov. S sredstvi kohezijskega sklada so bili zgrajeni številni vodovodi, kanalizacijski 
sistemi in čistilne naprave, s čimer zagotavljamo pitno vodo za vse. Iz tega sklada so bile sofinancirane avtoceste (npr. Draženci–Gruškovje), železniške povezave (npr. gorenjska proga in proga proti Kopru) ter druga prometna infrastruktura.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Kot pove že samo ime, je sklad 
namenjen razvoju podeželja. Sredstva 
tega sklada EU vlaga v projekte, ki so 
namenjeni povečevanju konkurenčnosti 
kmetijstva. Konkurenčno kmetijstvo 
pomeni zdrave možnosti za razvoj, 
zaposlitev in ohranjanje pokrajine na 
podeželju. Prav tako EU s skladom 
skrbi za ustrezen razvoj, ki omogoča 
ohranjanje naravnih virov.  

Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja med drugim 
podpira programe in projekte, 

ki zagotavljajo zdravo hrano, 
biološko pridelano hrano in 
krepijo lokalno ponudbo hrane. 
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Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Z Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo EU skrbi za morski del svojega 
ozemlja. V to področje spada skrb za 
pravilno izrabo vodnih virov, ureja 
delovanje ribičev in obalnih skupnosti 
ter skrbi za ustrezno rast ribiškega 
poklica. 

S sredstvi Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo na primer 

spodbujamo trajnostno rabo vodnih 

virov. To med drugim pomeni skrb 

za vodna okolja in takšen ribolov, ki 

zagotavlja, da obstoj rib in drugih 

organizmov v vodah ni ogrožen. Del 

sredstev sklada se tako uporablja za 

spremljanje populacije rib in drugih 

živali ter rastlin v vodi – na primer 

spremljanje delfinov v slovenskem 

morju. 

Kako prepoznamo skupno naložbo
Kot smo videli, različni skladi EU 
skrbijo, da z ustreznimi investicijami 
EU in države članice ustvarjajo 
razmere za uspešno rast in razvoj. 
Vsak projekt, vsaka investicija, ki črpa 
sredstva tudi iz katerega od skladov 
EU, je posebej označena, in če smo 
pozorni, jih zlahka prepoznamo.

Logotipi
Vsak od evropskih skladov ima svoj 
logotip – znak, ki ga označuje in 
ki mora biti prisoten pri vsakem 
projektu. Za prav vse pa je značilno, 
da v njih prepoznamo motiv zastave 
Evropske unije. Kot vsi logotipi imajo 
tudi logotipi skladov EU svoj simbolni 
pomen. Namenjeni so temu, da jasno, 
enostavno in prepoznavno govorijo 
o tem, da so za določen projekt 
uporabljena tudi evropska sredstva. 
Ko jih enkrat poznamo, jih težko 
spregledamo, saj jih lahko vidimo 

skorajda na vsakem koraku. Odkar smo 
vstopili v Evropsko unijo, smo namreč s 
pomočjo evropskih sredstev izvedli že 
na tisoče projektov po vsej Sloveniji.

Table
Ko se sprehajamo ali 
vozimo po Sloveniji, 
lahko pri vsakem 
gradbišču vidimo tablo, 
na kateri so podatki o 
vrsti del, investitorju, 
izvajalcu … Če je 
projekt sofinanciran 
iz skladov EU, potem 
mora biti na tabli 
jasno izrisan tudi 
logotip sklada in 
izpisan slogan 
Naložba v vašo 
prihodnost.

Spletna stran
Tako kot na tablah 
ob gradbiščih 
morajo biti logotipi 
vidni tudi na 
spletnih straneh 
vseh tistih, ki so 
del sredstev v 
zadnjih letih prejeli 
iz katerega od 

evropskih skladov. Šele ko človek 
postane pozoren, vidi, koliko različnih 
podjetij, občin in organizacij je 
prejelo sredstva tudi iz evropskih 
skladov.
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Nekaj najzanimivejših projektov
Pa si oglejmo nekaj najzanimivejših in 
najbolj znanih projektov pri nas, ki so bili 
sofinancirani iz evropskih skladov.

Planica
Kdo ne pozna Planice, središča nordijskega smučanja pri nas? 

Pred leti je bila Planica popolnoma prenovljena in dobili smo 

nov, sodoben nordijski center, na katerem nas vsako zimsko 

sezono navdušujejo slovenski smučarski letalci. Ker center 

ponuja številne aktivnosti, ga lahko obiščemo skozi vse leto. 

Lipica
Tako kot Planica je tudi Lipica eden najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije. Lipicanci so naš ponos in skrb za njihov dom – Lipico – je zato še posebej pomembna. Tudi pri 
prenovi Lipice so bila uporabljena evropska sredstva. Danes nam Lipica ponuja podobo modernega posestva – pravi dom za tako plemenito žival, kot je lipicanec. 

Vinarium
Če se odpravimo na severovzhod naše države, skorajda 

ne moremo brez obiska Vinariuma. Ko se tam povzpnemo 

na stolp, lahko brez težav vidimo vse tri sosednje države. 

Pogled nam seže od Avstrije, preko Madžarske do Hrvaške. 

In ker stojimo na slovenskih tleh, lahko rečemo, da vsaj s 

pogledom naenkrat obiščemo štiri države. Tudi projekt 

Vinarium je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi.
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Avtoceste
Brez dobrih in sodobnih prometnih povezav država ne more uspešno delovati. Da danes z enega konca Slovenije do drugega potujemo hitreje in varneje, so omogočila tudi sredstva, pridobljena iz evropskih skladov.   

Za konec
Evropska unija je edinstveno 
partnerstvo med 27 evropskimi 
državami, ki so si sicer različne, a 
imajo skupen cilj – omogočiti enake 
izhodiščne možnosti in boljše življenje 
za vse državljanke in državljane držav 
članic. Evropska unija brez svojih 
držav članic in državljanov ne bi 
obstajala, zato je pomembno, da so 
slišani in enakovredni. Slovenija je 
kljub svoji majhnosti enakovredna 
članica, slovenski jezik je eden od 24 

uradnih jezikov EU, glas slovenskega 
ministra na zasedanju Sveta EU šteje 
enako kot na primer glas nemškega ali 
francoskega ministra. Države in regije 
EU pa niso le različno velike, temveč 
so tudi različno razvite. Na tem mestu 
se pokaže pomen evropske naložbene 
in kohezijske politike. Odkar Slovenija 
sodeluje v tem okviru, je bilo s pomočjo 
evropskih sredstev izvedenih več tisoč 
projektov. To pa koristi tako državi kot 
EU v celoti v smislu kakovosti življenja 

državljanov, gospodarske rasti in 
ustvarjanja delovnih mest. Morda doslej 
niste bili pozorni na številne tovrstne 
projekte v vaši bližini, a odslej boste 
gotovo opazili table z napisom Naložba 
v vašo prihodnost in zastavo EU. Tako 
boste ugotovili, da EU le ni zgolj neka 
oddaljena institucija v Bruslju, temveč 
je veliko bliže vašemu domu, kot ste 
morda mislili.
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Education in the European Union

države članice – Member States
pomagati – to help
državljan – a citizen
priložnosti – opportunities
izobraževanje – education
usposabljanje – training
spodbujati – to encourage
študent – a student

študij – a study
v tujini – abroad
znanje – knowledge
izkušnje – experiences
zastava – a flag
prostovoljec – a volunteer
pridobivati – to acquire
spretnosti – skills

Vocabulary
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Že imaš mednarodni certifikat iz angleščine in španščine?  
Prijavi se na izpit Cambridge in Dele za šole.

CENTER ZA KULTURO MLADIH
https://izpiti.pionirski-dom.si/si

PD pasica za PIL.indd   1PD pasica za PIL.indd   1 17. 02. 2021   15:20:2217. 02. 2021   15:20:22

The European Union supports its Member States in their efforts to provide their citizens the best educational and 
training  opportunities. It especially encourages students to choose to study abroad, as this enables them to gain a 
variety of skills, a wider knowledge and new experiences.

Do you recognize the flags of the European states? Write their names on the lines.

delovni tabor – a working camp
skupnost – a community
spoznavanje – to get to know
kultura – culture
navade – habits
značilnost – a characteristic

In case you would like to study or work as a volunteer, the European Union offers a number of programmes which help 
you in your further education and skills training in different Member States. Working camps are particularly interesting 
and are an excellent opportunity to provide community help and, at the same time, to get to know the country’s 
culture and habits.

Which countries do the following cultural characteristics belong to? 
Write the name of the corresponding country on the line.



51

4.
‒6

. K
la

ss
e

7.
‒9

. K
la

ss
e

Education in the European Union Lernen in der Europäischen Union
O
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Že imaš mednarodni certifikat iz angleščine in španščine?  
Prijavi se na izpit Cambridge in Dele za šole.

CENTER ZA KULTURO MLADIH
https://izpiti.pionirski-dom.si/si

PD pasica za PIL.indd   1PD pasica za PIL.indd   1 17. 02. 2021   15:20:2217. 02. 2021   15:20:22

pomagati – helfen
državljan – der Bürger
možnosti – die Möglichkeiten
izobraževanje – die Ausbildung
usposabljanje – die Fortbildung
spodbujati – ermutigen 
študent – der Student
študij – das Studium

tujina – das Ausland
znanje – das Wissen
izkušnje – die Erfahrungen
zastava – die Flagge
prostovoljec – der Freiwillige
pridobivanje – das Erwerben
spretnosti – die Fertigkeiten
mladinski tabor – das Jugendlager

Wörterbuch

Die Europäische Union hilft den Mitgliedstaaten ihren Bürgern die besten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zu 
gewährleisten. Insbesondere werden Studierende zum Auslandsstudium ermutigt, da sie auf diese Weise viel Wissen 
und neue Erfahrungen erwerben.

Erkennst du europäische Staaten an ihren Flaggen? Schreib auf die Striche die Namen der Staaten.

Wer in der EU studieren oder als Freiwilliger arbeiten will, hat zahlreiche Programme zur Verfügung, die einem  bei der 
Weiterbildung und dem Kompetenzerwerb in vielen Staaten der Europäischen Union helfen können. Besonders interessant 
sind Jugendlager, die eine großartige Gelegenheit sind, der Gemeinschaft zu helfen und gleichzeitig ihre Kultur und Bräuche 
kennen zu lernen.

Zu welchen Ländern gehören Kulturmerkmale auf unteren Bildern?

priložnost – die Gelegenheit
skupnost – die Gemeinschaft
spoznavanje – das Kennenlernen
kultura – die Kultur
navade – die Gewohnheiten
značilnost – das Merkmal
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Ime in priimek veselošolca:

Naslov:

Podpis starša:

Razred: 4.‒6. 7.‒9. Obkroži

Izpolni preizkus in ga pošlji na naslov: 
Vesela šola, Mladinska knjiga Založba, Slovenska 29, 
1000 Ljubljana, s pripisom Februarska VŠ.

Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in priimek, naslov). Podatke naj 
podpiše eden od staršev oziroma skrbnikov, ki s podpisom dovoljuje, da jih 
posreduješ in sodeluješ v nagradni igri. Med prispelimi pravilnimi odgovori 
bomo 7. marca 2022 izžrebali nekaj srečnežev, ki jih čakajo nagrade. Imena 
nagrajencev bodo v tednu dni po žrebanju objavljena na www.veselasola.net, 
kjer so objavljena tudi pravila nagradnih iger.

Februarsko temo o EU smo pripravili: 
Besedilo: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; 
Simon Kajtna (oblikovanje); Vera Jakopič (lektoriranje); Rebeka Tomšič (urednica). 
Slikovno gradivo: Shutterstock, arhiv Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

OBIŠČI
VESELASOLA.NET 

IN REŠI UČNO POT. 
ČAKAJO TE LEPE NAGRADE.

a) 23.
b) 28.
c)  27.
d)  15.

Koliko držav 
članic sestavlja 
zveza EU?

1. Prečrtaj 
vsiljivca.

2.

Planica
Ptujski grad   

Lipica
Vinarium  

Dopolni poved.3.
Nekdanja skupna država, ki ji je Slovenija 
pripadala pred osamosvojitvijo, se je imenovala 

.

Drži ali ne drži?4.

✔ drži ✘ ne drži

Članica Zveze NATO je Slovenija 
postala konec marca 2004, le dober 
mesec po vstopu v EU.

a) EU socialni sklad.

b) EU kmetijski sklad.

c)  EU kohezijski sklad.

d)  EU arhivski sklad.

Kateri sklad podpira 
programe na področju 
izobraževanja in kulture?

5.

a)  Kohezus. 
b) Zois.
c)  Erasmus+
d)  EU-Learning. 

Kako se imenuje 
program EU, ki mladim 
omogoča, da del svojih 
študijskih obveznosti 
opravijo v tujini?

1.

Šolsko 

tekmovanje bo

9. 3. 2022,

državno pa

13. 4. 2022.

Leta 1993 je bila z 
Maastrichtsko pogodbo 
uradno ustanovljena 
Evropska unija. 

Drži ali ne drži?3.

✔ drži ✘ ne drži

Prečrtaj vsiljivca.5.

EU parlamentEU himna        

Svet EUEU komisija

Dopolni poved.2.

je glasovanje prebivalstva o priključitvi 
njihovega ozemlja določeni državi ali 
razdružitvi od nje.  

a) Finančni minister.

b) Predsednik države.

c)  Minister za zunanje zadeve.

d)  Predsednik vlade.

Kdo zastopa Slovenijo 

v Evropskem svetu?4.

Pri izpeljavi celotne zasnove letošnje Vesele šole nam pomagata: 
Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav.

Vesela šola je priloga mesečne revije Pil; letnik 52, št. 06 (februar 2022)


