
7.**++rf"' ++++- -+

'****n.
4+

-* **5*.
81
*1*** *'*

r.*
:.,*

****
:l-

r, kako deluje in kako vpliva na

4T

*,*-,

{

l 1l

i

Gotovo ste Ze nidkolikokrat

unue. Verjetno tudi veste, da

rl:\ ima vsaka drZava dru$adno z$dovi*a leo$rafijo
poiskalitiste cilje, prikaterih lahko sodelujemo vsiin

V nadaljevanju

i .,iiyljenje vsake$a izmed nas. Evropska unfa je velika povezava

raziiSiie,,r.azvitih drZav, kis sodelovanjem in uspe5nim razvojem
.'tlfiqni$uje& 

1g,Zlike in ustvarjajo modnejSo, 5e uspe5nej5o celoto.

Skupnai$ffije namred zgoljtako modna, kot je mo6an njen

in toliko razvita, kotje razvita njena

najmanj razvita

uspe5ni in razviti

Evropska unija nam prina5a Stevitne' {!g*,fd,P$..,,,,,,,...
obveznosti. Evropska sredstva; lri jih,@,ryq&$$!neje

spoznali kasneje, so sredstva, ki soibrana:s sodelovanjem

vseh driav dlanic in celo nekaterih, ki to niso. To pomeni, da

vs! skupaj prispevamo denar v skupno bla{ajno, iz katere

Ea potem preko $tevilnih projektov vracamo ljudem. Zato

je nujno, da ta sredstva preudarno na9r1$erno 1111iim! ,,1,';.

od(ovorno ravnamo. A pojOimo odza66!k6;.l':.1,,ri.1;1,'-|,.]|
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V zadnjem desetletju nekdanje skupne

drZave Jugoslavije so bile pri nas vedno

bolj glasne Zelje po spremembi sistema

in samostojni driavi. Leta 1990 so bile

izvedene prve veistrankarske volitve

po letu 1945. Opozicijske stranke so

se pred volitvami povezale v koalicijo

DEMOS Pod vodstvom dr' Jo2eta

Puinika in na parlamentarnih volitvah

zmagale. Nova vlada, kijo je vodil Lojze

Peterle, je s iiroko podporo prebivalstva

vodila proces osamosvajanja Slovenije'

Prelomen dogodek za Slovenijo je bil

plebiscit, ki je potekal 23' 12' 1990'

Ze isti dan je bilo jasno, da je uspel'

Ob tem zgodovinskem trenutku je

dr. JoZe Puinik izrekel znamenite

besede: >.Jugoslavije ni ve(! Zdaj gre za

Slovenijol<

as.La.1990
A,i1rruiflanibgq)

Proces pridru2evanja l,
rr l i^ -l^l^^trrian in qtr 'l

Plebiscitie glasova,nie prebivalstva o

prjkluditvi niihovega ozerr$a dolodeni
-a"Z# 

u,ri 
"r"Ot 

rZitvi od nie 26 12' 1990

so bill razglaseni uradnl rezultati - za

samostoino in neodvisno Sloveniio se je

oeloelo-gS % rrolivcev. Slovenliaie wadno

"argfu,sifa 
t rojo sarnostoinost 25 6 1991'

EU je dolgotrajen in se 
,'

dotika Praktiino vseh

delov druZbe. Slovenija I
je proinjo za tlanstvo I
v EU poslala leta 1996, I

pristopna Pogajanja
pa je zatela leta 1 998.

V naslednjih Stirih letih

je morala v Pogajanjih s

predstavniki EU najti skuPna

staliSta na vseh Podroijih, kjer

EU na tak ali drugaten naiin oblikuje

ali sooblikuje politike' Zakljuiek

pogajanjje Pomenil, da je morala

Slovenija nove dogovore vnesti v svoj

pravni red. Le tako je lahko postala

enakopravna in polnopravna tlanica'

Slovenija je v EU slavnostno vstopila

1. maja 2004.

Leta 2OO?ie slovenlia. kot prva med

novimi dlartlcaml' za svojo va]uto

orevzela eu'o in s rem opustlla
iolar - valuto, klioie uvedla ob svoii

osarnosvojitvr. Decembra istega leta je

Sloveni;a postala blarrlca schengenskega

obmodia, kar nam omogoda nemoteno

potovarie in predkanie meja znotraj

obmodja.

4."ffi

Takoj po osamosvojitvi in predvsem

po mednarodnem priznanju Sloven'tje

se je zaielo aktivno Prizadevanje

za vstop v najPomembnejie

mednarodne organizacije' Leta 1992

je bila Slovenija kot PolnoPravna

ilanica sPrejeta v Organizacijo

zdru2enih narodov (kratica OZN ali

ZN). V naslednjem desetletju je glavni

cilj drZave postal vstop v Evropsko

unijo (EU) inZvezo NATO' elanica

Zveze NATO je Slovenija Postala

konec marca 2004, le dober mesec

pred vstoPom v EU.

F,eferendum j e demokratiden
postopek, v katerem ta}lko

sodelujeio vsi dliavuani z
volilno Pravico in odd4io

svoj glas o refer€ndumskem
wra6a,rtiu. v na,sprotiu z

voIf,oa,nti se t a"eferendurfh
ne izbira Predstavnjkov
(poslancev). Na refereDdumu
o pristopu Sloveniie k EU

ie glasovalo 60'4 70 voulnih
upravidencev. lzmed tehiih
ie kar 89,6 % glasovalo, da
"Sloveni3a 

Postane dleri ca' EU'



q/Itup D gq)

Z vstopom vzvezoje driava postala

del 5irie celote, ki obsega velik del
evropske celine. Po podatkih izleta2O2l
je znotraj EU 2ivelo skoraj 450 milijonov
prebivalcev, Evropska unija je eden
glavnih gospodarskih, politianih in

druZbenih prostorov na svetu. Visoka

iivljenjska raven, svoboda in varnost
to obmoije postavljajo v sam svetovni
vrh. Kljub velikosti, prepletenosti in
vedno tesnejiemu
povezovanju je EU

prostor pestrosti

razliinih kultul
narodov, jezikov,

religij in prepritanj.
Eno od temeljnih
naiel povezave

je ohranjanje

te raznolikosti

ustanovljena Evropska skupnost
za premog in jeklo, leta 1957 z

Rimsko pogodbo 5e Evropska

gospodarska skupnost. Tej se je
leta 1973 pridruZilo 9 novih ilanic.
Leta 'l 992 je bil uveden enoten
trg, leto pozneje pa je bila z

Maastrichtsko pogodbo tudi
uradno ustanovljena Evropska

unija. Unija se je Sirila ie naprej, leta

2004, ko je vstopila tudi Slovenija,

se je povetala za rekordnih '10 tlanic.
Leta 2020 se je prvii v zgodovini

EU Stevilo ilanic zmanjialo,

,n pnznavanJe

enakovrednosti ne glede

na velikost, Ceprav

Slovenija spada med
najmanjie drZave v
zvezi, je sloven5tina
prav tako uradni
jezik EU kot
na primer

nemitina,
francoitina ali

angle5iina.

(,rott" ?,ufafufu 
gq)

Zadetki povezovanja v Evropi

segajo v ias po koncu druge
svetovne vojne. Leta 1 952 je bila

ko je povezavo zapustilo
Zdruieno kraljestvo.

Trenutno je v EU

27 polnopravnih

ilanic.

ql
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Evropska unija ima prav posebno

ureditev ki vtasih morda deluje
nekoliko zapleteno. Vendar je treba
vedeti, da mora pri svojem delovanju
upoStevati razlitne politiine tradicije,
ureditve in priiakovanja vseh dr2av
ilanic. EU ima naslednje glavne
institucije: Evropski parlament, Svet
Evropske unije, Evropsko komisijq
Sodiste Evrofske unUe, Evropsko

centralno banko, Ratunsko sodiiie
in Evropsko javno toiilstvo. lnstitucfe
pokrivajo vse tri veje oblasti in

skrbijo za nemoteno delovanje unije.
Podrobneje si poglejmo nekatere
izmed njih.

. EVROPSKIPARTAMENT

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

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

pripadnosti, ampak na

podlagi politiine oziroma
ideoloike pripadnosti.

VolitvevEwopski
parlament potekajo vsakih
5 let, na njih pa, Iahko
sodelujej o vsi drzavuani
drzav dlaJric EU z volil:ro
pravico. Stevilo poslanskih
mest posa,nezne aLrzave je
odvisno od Stevi]a njenega
prebivaJstva. Slovenija ima,
v ewopskem parla,mentu.
trenutno 8 posla,ncev.
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Evropski parlament zagotavlja enako

dostoPnost vsem drZavljanom v EU'

tako deluje v 24 uradnih jezikih EU'

Vsak ima Pravico sPremljati delo'

kandidirati ali postavljati vpra5anja

parlamentu v svojem jeziku'

Prevajanje je zato velik zalogaj' a

nulen za zagotavljanje raznolikosti'

in Lnakopravnosti' Zanimivo' pri 24

uradnih jezikih se torej vsakjezik

lahko Prevede v 23 drugih jezikov'

moZnih je kar 552 kombinacij'

a

. EVROPSKAKOMISIJA

Evropska komisija je izvrini organ

EU.To Pomeni, da Komisija izvr5uje

politiko EU. Predlaga zakone ter izvaja

odloiitve Evropskega parlamenta tn

Sveta Evropske un'rje' Sestavljajo jo

komisarji, iz vsake drZave dlanice po

eden.Vsak komisar je odgovoren za svo'le

podroije. Komisijo vodi predsednica

ali predsednik ki to mesto zasede po

ootrditvi v Evropskem parlamentu'

ir"nutnol" predsednica Komisije Ursula

von der LeYen.

. SVET EVROPSKE UNIJE

Svet Evropske un'rje je zakonodajna

instituc'rja un'rje, v kateri so

zastopane vlade dr2av ilanic EU' Je

najpomembnej5a ustanova v procesu

sprelemanla odloiitev Evropske.unije'

svojo sestavo in ime Pa sPremln.;a

ot"i. n, podroije dela' Na posameznih

Ireianjih so prisotni tisti ministri' ki

v svojih dr2avah pokrivajo podroije'

obravnavano na sreianju' Koje na

orimer tema izobra2evanje' na sreianju

sodelujejo ministri, zadolzeni za iolswo'

. EVROPSKISVET

EvroPski svetje Posebno telo EU'

ki doloti splo5no usmeritev politik

EU in Prednostne naloge' Lahko bi

rekli, da Evropski svet zairta smer in

Dot, po kateri naj gre EU' Sestavljajo

ga voditelji posameznih ilanic' Ker

imajo ilanice razliine ureditve' so

iz nekaterih drZav v EvroPskem

svetu Predsedniki drZav' iz drugih

pa predsedniki vlad' Slovenijo v

Evropskem svetu zastopa predsednik

vlade, trenutno je to Janez Jan5a' Poleg

voditeljev posameznih drZav Evropski

svet sestavljata 5e predsednik ali

oredsednica Sveta EU in predsednica

ali predsednik EvroPske komisije'
svetu EU vsakih 6 mesecev predsedrue ena od d'r'T ttir^11;ff,:"f;ffij;]."t"':iJ:I;r:

;iIHil";; ,""'keea Ietaie s":ll:Yii:::1??l'tiBfJ'i:f; u".ui., p*"s" xoi 
'"d'

'J:::"*l,J,fl ffi:,Hffi 3#:',;,ii;:i;#ili,i,a","uranezJansa

lbwu 8ql - hrhP w gq W' b*i*t'lopry

Po eni strani se nam institucije Evropske

unije lahko zdijo nekoliko oddaljene'

najvei jih je namret v Bruslju' Po drugi

strani pa se z uiinki razli'nih politik

EU sreiujemo vsak dan in na vsakem

koraku. Od leta 2007, ko je tudi Slovenija

za svojo valuto prevzela skupno valuto

evro, smo del Siriega prostora z enotno'

trdno in sPoitovano valuto'To je

posebej dobrodoilo za podjetnike in

drZavljane, saj se nikomur vei ni treba

ukvarjati z menjavami valut' Starejie

generacije se 5e dobro sPominjajo'

iat o 1e Oito treba pred tem pri prehodu

meje vedno najprej menjati valuto'Tudi

schengensko obmoije je velik prelom

v primerjavi s preteklostjo' saj lahko po

ffi.ffi;i"iu*t":t"*e'5? tl: prestoDlbdizavno meio' so Ie se

soomin. v da$asrr:rr. eurin ,ril i"u'.o iahtro obeasno ,po*r-tiio koto"e na meii s HrvasKo'

xi se ni oet schengenskega "o^"u:r. 
ci-" pu r,., nobeni norranji meii EU ni vec

44@



velikem delu EU in celo iirie potujemo

popolnoma prosto, brez posebnega

nadzora na mejah.

Za vse popotnike je prav tako

razveseljivo, da se ob odsotnosti

veleposlaniStva Republike Slovenije

v tuji driavi za pomoi vedno lahko

obrnejo na veleposlaniStvo katerekoli

druge tlanice EU.

Takih in podobnih ugodnosti ter

prednostije 5e veliko, pobliZe pa si

oglejmo, kaj dobrega nam prina5a

naloibena in kohezijska politika EU.

qkl$ilsarurrvLlr$hs{W
qa;,khk

yrffil,r'gq)

Zdruleni v razliinosti. Morda so najbolj

prepoznaven, oditen in vseprisoten

znak delovanja EU nalo2be, ki so

sofi nancirane iz Stevilnih evropskih

skladov. Gotovo ste v svoji obiini 2e

opazili kak5no tablo, ki opisuje, da je

bil neki projekt izveden s pomoijo

evropskih sredstev. Ti projekti so

rezultat naloibene in kohezijske

politike na gospodarskem, druZbenem

ali socialnem podroiju. Za potrebe

evropskega proraiuna, iz katerega

se financirajo vsi skladi, vsaka dr2ava

tlanica prispeva svoj deleZ. Prav tako

lahko vsaka drZava ilanica iz skladov

priiakuje sofi nanciranje.

siasoma celotna EU postane kar najbolj

enakomerno razvita. Ne smemo namrei
pozabiti, da je celota vedno moina Ie

toliko, kot je moian njen najiibkejii ilen.

Za izvalanje kohezijske in naloZbene

politike ima EU na voljo 5tevilne sklade,

ki sledijo ciljem boljie, konkureninej5e,

praviinejie in uspeinej5e EU. Kot smo ie
dejali, vse drZave in regije EU niso enako

razvite, zato se tudi denar, ki naj te razlike

zmanj5a, deli po razliinih kriterijih. Manj

ko je regija ali dr2ava razvita, vei sredstev

jije na voljo. Slovenija je iz evropskega

proraiuna 5e vedno upraviiena do

vei sredstev kot jih sama v proratun

prispeva. Spoznajmo nekoliko bolje

nekatere najpomembnejie evropske

sklade, ki nosijo skupno ime Evropski

strukturni in investiciski skladi.

Ko se drZava pridruZi 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 -
razliinosti - ostaja heterogena. To

najlep5e ori5e slogan Evropske unije:

Pri naiinu delitve in prejemanja sredstev

2eli EU slediti vet ciljem. Po eni stranije

treba zagotoviti preg lednost, zakonitost

in upravldenost izplatil. Po drugi stranije

treba slediti gospodarskim in strateikim

usmeriWam, ki naj zagotavlj aio vzdrien,

zdrav in trajnosten razvoj. Ker pa

drZave ilanice niso vse gospodarsko

enako razvite, je pomemben del

kohezijske politike tudijasen cilj, da

r
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Beseda kohezija znotraj prava EU

pomeni: socialna povezanost, ki

stremi k enakomerni porazdelitvi

gospodarskih in druZbenih

dejavnikov razvoja in primerjalne

uspeinosti med vse regije v

dolodeni polititni skupnosti.

M
!!,,"-,.--.--- -

NaLoZsa v vAso
PRIHODNOST

Naloibo $a sflnan(iEla
Euopska uniia io

Reoublika slovenija

Eiv ald6.iie: xoresarte tn pdtpot aer lamt
G6rde

prtuml,e olm taml6aade

cili op€Eile: IBinocfna dobitn€i
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Cilj Evropskega sklada za regionalni

razvoj ie odpravljati velike neenakosti

v razvoju razliinih regij znotraj

EU. Prizadeva si za poveievanje

konkureninosti in inovativnosti, saj to
vodi v veijo in bolj zdravo rast. Skupaj

s tem si prizadeva za ustvarjanje ter
ohranjanje dobrih in trajnih delovn!h

mest. Trajnostni razvoj je eden glavnih

ciljev razvoja EU, saj le na tak natin
lahko priiakujemo, da bomo uspe5ni

tudi v prihodnosti.

Sumfhioodatni, eltkn
Evropski socialni sklad, kot 2e samo

ime pove, podpira programe na

podrotju izobraZevanja, kulture,

znanosti, 5tipendij ter zagotavlja

finantno podporo pri novih zaposlitvah,
predvsem mladih.

5 sredstvi Evropskega socialnega sklada

so na primer sofinancirani programi

Stipendij, iskanja zaposlitve in programi

pridobivanja novih znanj.

8u,rcf ahi,lrahnijuJr/,ulrl$A

Evropski kohezijski sklad ni namenjen

vsem ilanicam, pai pa so do sredstev

tega sklada upraviiene le drZave

ilanice s podpovpretno razvitostjo.

Pogojza prejemanje sredstev iz tega

sklada je, da bruto nacionalni dohodek
dlanice ne presega 90 % povpreija EU.

Sklad je torej 5e dodatno orodje za kar

najhitrej5e zmanjSevanje razvojnih

razlik.

Iz Ewopskega sklada za reEFona,lrri
razvoj so bili npn v pretek_losti
s ofi na.ncirarri Stevilni pmj el<ti
energetske prenove Eol, wtcev,
stanova,njskjh objektov in Etevilni
zarrimivi izobraZevalni in doZivljajskl
projekti: pot pastirskih SkTatov naKy?*u. pothov dozivuajski park
v_Polhovem Gradcu ali ikejt park v
ivranDoru. kije najveaji skejt park pri
nas.

Prav Poseben Progra'm na Podrodju

izobraZevanja ln usposabua'nia

ie prograrn Erasmus+' Podpira

mednarodno sodelova4le iI
Dartnerstvo tako tistih' ki poudujeio'

tot tistih, ki se uciio V okviru tega

oroerama fU spodbuia Sport in si<rb za

iete-sno prlpravtienost To je program'

ki lr[adim omogoda, da del svoijh

fi"atsXin oU"uznosti opraviio v tuiinl

Kohezgski sklad je namenjen
lnanci-ranj u veejih, predvsern
trlTaslrr-rktu_rruh projektov S sredshri
kohezijskega s.klada so blli zg-rajenj
Stevi-lni vodovodi, kana,lizacijski
sistemi in dlstilne naplave, s Ojmer
zagotavuamo pitno vodo za vse. Iz tega
sklada so bile sofnaJrclrane avtoceste
(npn DraZenci-cruBko\a.e), Zelezniske
povezave (npr gorenjska proga in
pr^oga prorj Kopru , ter druga prometna
rurastuuktul,a.

Kot pove 2e samo ime, je sklad

namenjen razvoju podeZelja. Sredstva

tega sklada EU vlaga v projekte, ki so

namenjeni povetevanju konkurendnosti

kmetijstva. Konkurenino kmetijstvo
pomeni zdrave mo2nosti za razvoj,

zaposlitev in ohranjanje pokrajine na

podeZelju. Prav tako EU s skladom

skrbi za ustrezen razvoj,ki omogoia
ohranjanje naravnih virov.

Evlopski kmetijsk! sklad za

razvqi Podezelja med drugim
podpi.ra Programe in Proiekte'
ki za€otavljaio zdravo flfano'
biolosko Pridelano flrano in
krepiJo loka,lno Ponudbo frPa'ne'

d
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S ffedstvi Evropskega sklada' za

Domorstvo inribiBtvo na Primer
ipoabuia,mo trainostno rabo vodnih

rirov. io mea orugimpomeni skrb

za vodna okolia in taksen ribolov' ki
zagotavua, da obstoi 

"ib 
irl dlu€Fh

orl.oir*o" " "oda'h 
ni ogrozen' DeI

srJdstev sklada se tako uporablia za

spremlianie populacUe db in drugih

Ziva,li ter rasUin v vodi - na Primer
spremliaQie del-finov v slovenskem

moriu.

(olrWdufmrrnr/rl,iJl,l-
Kot smo videii, razlidni skladi EU

skrbijo, da z ustreznimi investicijami

EU in drzar e cianice ustvarjajo

razmere za usoeino rast in razvoj.

Vsak projekt, vsaka investicija, ki trpa
sredstva tudi iz katerega od skladov
EU, je posebej oznaiena, in ie smo
pozorni, jih zlahka prepoznamo.

8*frtp
Vsak od evropskih skladov ima svoj

logotip - znak k 9a oznacuje in

ki mora biti prisoten pri vsakem

projektu. Za prav vse pa je znatilno,

da v njih prepoznamo motiv zastave

Evropske unije. Kot vsi logotipi imajo

tudi logotipl skladov EU svoj simbolni
pomen. Namenjeni so temu, da jasno,

enostavno in prepoznavno govorijo

o tem, da so za doloien projekt

uporabljena tudi evropska sredstva.

Ko jih enkrat poznamo, jih teZko

spregledamo, saj jih lahko vidimo

skorajda na vsakem koraku. Odkar smo

vstopili v Evropsko unijo, smo namrei s

pomotjo evropskih sredstev izvedli 2e

na tisote projektov po vsej Sloveniji.

qc,)r!r,

Ko se sprehajamo ali

vozimo po Sloven'lji,

lahko pri vsakem

gradbi5iu vidimo tablo,

na kateri so podatki o

vrsti del, investitorju,

izvajalcu... ee je
projekt sofinanciran

iz skladov EU, potem

mora biti na tabli
jasno izrisan tudi
logotip sklada in

izpisan slogan

Naloiba v vaSo

prihodnost.
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Tako kot na tablah

ob gradbiiiih
morajo biti logotipi
vidnitudi na

spletnih straneh

vseh tistih, ki so

del sredstev v

zadnjih letih prejeli

iz katerega od

evropskih skladov.Sele ko ilovek
postane pozoren, vidi, koliko razliinih
podjetij, obfin in organizacij je

prejelo sredstva tudi iz evropskih

skladov.
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Naloibo sta sofi nancirala
fvropska unija in
fiepublika Slovenija
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8u'ucfahi, ahl6d, ?" p"**eo in dbiibo
Z Evropskim skladom za pomorstvo in

ribiitvo EU skrbi za morski del svojega

ozemlja. V to podrotje spada skrb za

pravilno izrabo vodnih virov, ureja

delovanje ribitev in obalnih skupnosti

ter skrbi za ustrezno rast ribi5kega

poklica.
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Pa si oglejmo nekaj najzanimivejiih in

najbolj znanih projektov pri nas, ki so bili

sofi nancirani iz evropskih skladov.

Qknird,
Kdo ne pozna Planice' srediiia nordijskega smutanja pri nas?

PredletijebilaPlanicapopolnomaprenovljenaindobilismo
nov sodoben nordijski center' na katerem nas vsako zimsko

,J-"" *ra,'ujejo slovenski smuiarski letalci''Ker center

;"il s,uJn" urtt*nosti' ga lahko obiSiemo skozivse leto'
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ee se odpravimo na severovzhod naie drZave' skorajda

;" ;;" brez obiska vinariuma' Ko se tam povzpnemo

", 
,i"to, lahko brez te2av vidimo vsetri sosednje dr2ave'

;;;i;;* se2e od Avstriie' preko Mad2arske do Hrvaske

,,ii"rlrr'*" na slovenskih tieh' lahko reiemo' da vsaj s

ilil; ;;"nkrat obiitemo 5tiri drzave' Tudi projekt

[in".r'u* iu bil sofinanciran z evropskimi sredstvi'

sw
Tako kot Planica je tudi Lipica eden najbolj prepoznavnih
simbolov Slovenije. Lipicanci so naS ponos in skrb za njihov
dom - Lipico - je zato ie posebej pomembna. Tudi pri
prenovi Lipice so bila uporabljena evropska sredstva. Danes
nam Lipica ponuja podobo modernega posestva _ pravi
dom za tako plemenito Zival, kot je lipicanec.
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Evropska unija je edinstveno
partnerstvo med 27 evropskimi
dr2avami, ki so si sicer razlidne, a
imajo skupen cilj - omogotiti enake
izhodiitne moZnosti in boljie iivljenje
za vse drZavljanke in dr2avljane dr2av
tlanic. Evropska unija brez svojih
driav tlanic in drZavljanov ne bi
obstajala, zato je pomembno, da so
sliSani in enakovredni. 5lovenija je
kljub svoji majhnosti enakovredna
tlanica, slovenski jezik je eden od 24

uradnih jezikov EU, glas slovenskega
ministra na zasedanju Sveta EU iteje
enako kot na primer glas nemikega ali
francoskega ministra. Dr2ave in regije
EU pa niso le razlitno velike, temvei
so tudi razliino razvite. Na tem mestu
se poka2e pomen evropske nalo2bene
in kohezijske politike. Odkar Slovenija
sodeluje v tem okviru, je bilo s pomoijo
evropskih sredstev izvedenih vet tisoi
projektov.To pa koristi tako drZavi kot
EU v celoti v smislu kakovosti Zivljenja

Auhs.oafr,
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in sodobnih prometnih povezav drZava nemore uspeino delovati. Da

oo orugega p-oil"#;;9'nes z enega konca slovenije

sredstv-a, ,,.,i"o,;'"r."n J,.ff# Jlffiso 
omosorira tudi

drZavljanov, gospodarske rasti in
ustvarjanja delovnih mest. Morda doslej
niste bili pozorni na itevilne tovrstne
projekte v vaii bliZini, a odslej boste
gotovo opazili table z napisom NaloZba
v vaio prihodnost in zastavo EU. Tako
boste ugotovili, da EU le nizgolj neka
oddaljena institucija v Bruslju, temvet
je veliko bli2e vaiemu domu, kot ste
morda mislili.
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driave elanice - Member States

pomatati - to helP

driavljan - a citizen

priloinosti - oPPortunities

izobraieuanje - education

usposabljanje - training

spodbujati - to encourage

Student - a student

Stud'rj - a studY

u tujini - abroad

znanje - knowledge

izku6nje - exPeriences

zastava - a flag

prostovoliec - a volunteer

pridobivati - to acquire

spretnosti - skills

delouni tabor - a working camP

skupnost - a community

spoznavanje - to get to know

kultura - culture

nauade - habits

znaEilnost - a characteristic

The European union supports its Member states in their efforts to provide their citizens the best educational and

training opportunities. ltespeciallyencouragesstudentstochoosetostudyabroad'asthisenablesthemtogaina

variety of skills, a wider knowledge and new experiences'

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

ln case you would like to study or work as a volunteer, the European Union offers a number of programmes which help

youinyourfurthereducationandskillstrainingindifferentMemberStates.Workingcampsareparticularlyinteresting
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'

Yxe (ENTER ZA KULTURO I'ltADIH
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pomatati - helfen tujina - das Ausland
driavljan - der Br.irger znanje - das Wissen
moinosti - die Moglichkeiten izku6nje - die Erfahrungen
izobraievanje - die Ausbildung zastaua - die Flagge
usposabljanje - die Fortbildung prostouoljec _ der Freiwillige

priloinost - die Gelegenheit
slupnost - die Gemeinschaft
spoznavanje - das Kennenlernen
kultura - die Kultur
navade - die Gewohnheiten
zna6ilnost - das Merkmalspodbujati - ermutigen

Student - der Student
Studij - das Studium

pridobivanie - das Erwerben
spretnosti - die Fertigkeiten
mladinski tabor - das Jugendlager
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Die Europiiische Union hilft den Mitgliedstaaten ihren Br-irgern die besten Aus- und Fortbildungsmoglichkeiten zu
gewiihrleisten. Insbesondere werden Studierende zum Auslandsstudium ermutigt, da sie auf diese Weise viel Wissen
und neue Erfahrungen erwerben.

Erkennst du europiiische 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 zurVerfiigung, die einem bei der
Weiterbildung und dem Kompetenzerwerb in vielen Staaten der Europdischen Union helfen konnen. Besonders interessant
sind Jugendlager, die eine gro8artige Gelegenheit sind, der Gemeinschaft zu helfen und gleichzeitig ihre Kultur und Briuche
kennen zu lernen.

Zu welchen Ldndern gehoren Kulturmerkmale auf unteren Bildern?
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Clanica Zveze NATO je Slovenija
postala konec marca 2004, le dober
mesec po vstopu v EU,

al EU socialni sklad.

b) EU kmetijskisklad.

cl EU kohezijski sklad.

d) EU arhivski sklad.

Kako se imenuje
program EU, ki mtadim
omogo6a, da del suojih
Studijskih obueznosti
oprauiio v tujini?

Dopolni poued.
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Finantni minister'

Predsednik dr2ave'

Minister za zunanje zadeve'

Predsednik vlade'

Leta 1993 je bila z

Maastrichtsko pogodbo
uradno ustanovljena

Evropska unija.
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i,qr,q,ro re LEPE NAGRADT

lme in priimek veseloSolca:

Razred: 4.-6. 7.-9. obkroZi

lzpolni preizkus in g|a poilji na naslou:
Vesela iola, Mladinska knjiga Zalo2ba, Slovenska 29,

1 000 Ljubljana, s pripisom Februarska V5.

Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in priimek, naslov). Podatke na.j

podpiie eden od stariev oziroma skrbnikov, ki s podpisom dovoljuje, da jih

posredujei in sodelujei v nagradni igri. Med prispelimi pravilnimi odgovori

bomo 7. mar(a 2022 izirebali nekaj sretneZev, ki jih iakajo nagrade. lmena

nagrajencev bodo v tednu dni po Zrebanju objavljena na www.veselasola.net,

kjer so objavljena tudi pravila nagradnih igeI
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