
Kako EU vpliva na naše 

življenje

Ema Oštir, 4.f



Vsebina:

Pravice državljanov, ki vplivajo na naš vsakdanjik

▪ vpliv EU na šolstvo

▪ vpliv na potrošništvo

▪ vpliv na regulacijo okolja

▪ vpliv na promet in financiranje



Pravice državljanov

▪ vsi imamo enake pravice

▪ Listina temeljnih pravic → svoboda, enakost, 

dostojanstvo

o Pravica do prebivanja

o Družinsko pravo

o Zdravstvo v EU

o Volilne pravice in politično 

udejstvovanje v EU



▪ Prebivanje: 

- vsi imamo pravico delati in prebivati kjerkoli v EU

- ekonomsko aktivni državljani

▪ Družinsko pravo:

- odvisno od države

▪ Zdravstvo v EU:

- Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

▪ Volilne pravice:

- razni portali, platforme, peticije

- lokalne in evropske volitve



Šolstvo

Pravica do študija kjerkoli v EU

vsaka članica ima svoj sistem, vendar EU podpira 

usklajevanje

razni projekti (najbolj prepoznaven je ERASMUS+)



Potrošništvo
 Nakupovanje:

Izdelek mora biti opremljen z informacijami o: značilnosti, ceni, davki, 

drugimi stroški izdelka, podatki trgovca …

- obrnemo se lahko na evropski potrošniški center

 Internet in telekomunikacije:

- klici in sporočila se računajo po domačih stopnjah (če smo zunaj 

matične države)

- vsaj en posameznik v državi mora ponujati univerzalne storitve

- brezplačna številka za klic v sili

- internet na fiksni lokaciji



Hrana:

- varen dostop do hrane

- podatki o hrani oz. izdelku

- Uredba o splošni živilski zakonodaji

Ekološka hrana



Regulacija okolja

EU skrbi za zaščito in ohranitev narave

do 2050 trajno gospodarstvo

sooča se s problemi

plastike za 

enkratno 

uporabo

onesnaženega 

zraka

izpušnih plinov



Promet in financiranje

Vozilo lahko kupimo ali prodamo kjerkoli v EU

Vozniško dovoljenje: skupni zdravstveni in starostni 
pogoji + minimalni standardi (opravljen teoretični in 
praktični del)

Proračun EU leta 2021: 165 milijard €

94% se porabi za projekte in programe

EU investira v razvoj, znanost, kulturo, infrastrukturo …



Hvala za vašo pozornost!


