
 

9. maj – Dan Evrope 

 

Govor Roberta Schumana v Parizu. 

 

Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko 

pomembne Schumanove deklaracije. Francoski zunanji minister Robert Schuman je v govoru v Parizu 9. 

maja leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med 

narodi Evrope. Zavzel se je za oblikovanje evropske institucije, ki bi skrbela za skupno upravljanje industrije 

premoga in jekla. Pogodbo o ustanovitvi takšne institucije so podpisali naslednje leto. Schumanov predlog 

šteje za začetek povezovanja držav v Evropsko unijo. 



 

Robert Schuman 

Evropski voditelji so bili odločeni preprečiti novo vojno. Menili so, da bi bila z združevanjem proizvodnje 

jekla in premoga vojna med zgodovinskima tekmicama Francijo in Nemčijo – kot je zapisano v deklaraciji – 

„ ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva“. Pravilno so menili, da je združevanje 

gospodarskih interesov pomembno za dvig življenjskega standarda in prvi korak k združevanju Evrope. 

Evropski skupnosti za premog in jeklo so se lahko pridružile nove članice. 

VIR: http://zgodovina.si/dan-evrope/  

 

https://youtu.be/7EpxU4lLqY8 (KLIKNI): Dokumentarni prispevek britanskih poročevalcev British Pathé iz 

leta 1950: “Ali je Schumanov načrt ključ do miru?” 

 

 

 

http://zgodovina.si/dan-evrope/
https://youtu.be/7EpxU4lLqY8
http://zgodovina.si/wp-content/uploads/2017/05/Robert-Schuman.jpeg


Kaj pa menita o Evropski Uniji učenca OŠ Križe? Preberite, kaj sta napisala. 

Kaj EU pomeni meni? 

 

Slovenija je postala članica Evropske unije ko sem bila stara manj kot eno leto, zato si težko predstavljam 

življenje pred tem. Starejši so mi pripovedovali, kako je bilo živeti v Sloveniji pred vstopom v Evropsko unijo. 

Mislim, da je Slovenija kot članica Evropske unije pridobila več prednosti kot slabosti. 

Če naročam po spletu iz držav EU, mi ni treba plačevati carin. To mi res prihrani kar nekaj denarja. Lahko 

potujem v druge države članice Evropske unije in se imam pri tem manj stroškov kot so jih imeli pred 

včlanitvijo v Evropsko unijo. 

Iz proračuna Evropske unije dobimo tudi denar za projekte, ki nam omogočajo boljšo kakovost življenja, nove 

priložnosti in širjenje obzorij. Sama sem v okviru projekta Erasmus+ imela priložnost spoznati  Nizozemsko, 

njeno kulturo, običaje, kulinariko, jezik, šolski sistem in temperament tamkajšnjih ljudi. To je bil zelo zanimiv 

teden, v katerem sem pridobila ogromno novih znanstev, izkušenj in znanja. Že zaradi tega potovanja mi 

Evropska unija pomeni veliko priložnost na različnih področjih. S spoznavanjem drugih evropskih držav 

postaneš tudi bolj odprt in samostojen.  

Ko sem stanovala na Nizozemskem, nisem imela težav pri preračunavanju denarja, obe državi imata namreč 

enako valuto, evro. To se mi zdi res velika prednost, saj mi je to poenostavilo rokovanje z denarjem med 

bivanjem. 

Če bom v prihodnosti hotela študirati ali delati v tujini, mi bo to zaradi Evropske unije lažje dostopno kot 

prejšnjim generacijam.   

Seveda pa vse to prinaša tudi odgovornosti. Vse države članice in njeni državljani moramo prispevati v skupno 

blagajno. Na srečo odnesemo več dobrih kot slabih stvari. Vesela sem, da bodo, če se bo moja država znašla 

v stiski, druge članice stopile skupaj  in nam pomagale. 

Vesela sem, ker sem članica Evropske unije, saj mi je to že do sedaj prineslo veliko ugodnosti. Zaradi nje sem 

doživela enega od najbolj zanimivih tednov mojega življenja na Nizozemskem. 

 

Sara Bitežnik, OŠ Križe 

 

Kako si predstavljam EU zame? 

 

Že celo življenje živim v Evropski uniji. Sebe vidim kot državljana Slovenije in hkrati kot prebivalca Evrope. 

Sem eden izmed petsto osem in pol milijonov Evropejcev. Ogromna številka, če vemo, da nas v Sloveniji 

prebiva dobrih dva milijona ljudi. Število prebivalcev Evrope pa še narašča zaradi rojstev in priseljevanja. 

Težko si predstavljam koliko je štiri milijone kvadratnih kilometrov površine, ki jo obsega Evropska unija. 



Največja država EU po površini je Francija, najmanjša pa Malta. Slovenci se stiskamo na površini 20.273 km². 

Zdi se mi, da imamo Slovenci še vedno dovolj prostora za življenje. Kako živimo? 

 

Kakovost življenja v različnih državah primerjamo tako, da ocenimo cene izdelkov in storitev v vsaki državi 

glede na prihodek. Po podatkih na spletu sem izvedel, da najbolje živijo v Luksemburgu, najslabše pa v 

Bolgariji. Slovenija pa je na sredini tega seznama. Vsi ljudje v Evropski uniji spoštujemo načela in zaveze 

varovanja okolja, izkoriščamo priložnosti za pridobivanje znanja, saj EU spodbuja prebivalce k izobraževanju 

v tujini. Znan je program študentske izmenjave Erasmus+. Projekt dobro poznam, ker je bila naša šola vanj 

sprejeta leta 2014. 

Za vse prebivalce je zelo pomembno znanje tujih jezikov, sam se že nekaj časa učim angleščino in nemščino. 

Oba jezika mi prideta zelo prav. V EU je bila uvedena skupna evropska valuta euro. Enotno valuto 

uporabljamo v devetnajstih državah EU, od skupno osemindvajset držav. Super je, ker lahko med državami 

EU prosto potujemo skoraj po vsej celini. Starši so mi povedali, da včasih ni bilo tako. Na državnih mejah so 

bile kolone avtomobilov, ki so čakali, na vstop v drugo državo. 

Evropska unija je največja trgovska sila na svetu. Kljub temu, da dobro živimo v svobodi in brez vojn, si za 

svoje otroke in zase želim čisto drugačno Evropsko unijo. Prve spremembe bi uvedel na področju šolstva. 

Vsak bi se lahko učil tisto, kar ga najbolj zanima. Šol ne bi bilo, pouk bi potekal v naravi ali v telovadnici. 

Delovni teden bi trajal štiri dni, da bi imeli več časa za počitek. Cest ne bo, ker se bomo vozili z letečimi vozili 

z avtopiloti. Vozila bi napajala sončna energija in tako bi zmanjšali onesnaževanje okolja. Odpadkov ne bo 

skoraj nič, ker bomo izumili užitno embalažo. Kupil boš lahko hamburger zavit v prtiček narejen iz koruzne 

moke. Zelo bomo izbirčni, kdo se bo priključil evropski uniji. Vstopnica za vstop bo izum, ki bo pripomogel še 

k boljšemu življenju. Ukinili bi orožje, da ne bi bilo vojn. Vsak otrok bi ob rojstvu dobil svojo tablico in pametni 

telefon. Potrebovali bi pametnega in preudarnega šefa vseh držav v EU. 

Prednosti, da živim v EU so velike. Obstaja mnogo stvari, ki jih imaš kot prebivalec EU. Potovanja so lažja, 

današnji čas prinaša tehnološki razvoj in nove naprave, ki so nam v pomoč v vsakdanjem življenju. Z njimi se 

lahko zabavamo, poiščemo nove prijatelje in si širimo obzorje. Vesel sem, da imamo urejeno zdravstvo, 

možnost izobraževanja in obiskovanja hobijev. Čeprav je Evropa v moji domišljiji popolnoma drugačna od 

Evrope zdaj, sem z njo zelo zadovoljen.    

 

Jakob Rozman, OŠ Križe 


