
EU V NAŠEM 
VSAKO-
DNEVNEM 
ŽIVLJENJU



ČLANSTVO V EU JE KORENITO 
SPREMENILO NAŠE DRŽAVE IN 
VSAKODNEVNO ŽIVLJENJE

Notranji trg, odprte meje in uvedba evra kot skupne valute so 
danes eni izmed največjih dosežkov Evropske unije. 

Odločitve EU pa na veliko področjih na svet, v katerem živimo, 
vplivajo veliko bolj, kot si predstavljamo.  

Oglejmo si nekaj konkretnih primerov. 



VARSTVO POTROŠNIKOV

ODPRAVA STROŠKOV 
GOSTOVANJA
V EU

Stroški gostovanja so bili odpravljeni 
15. junija 2017. Prebivalci 
Evropskega gospodarskega prostora, 
ki potujejo znotraj meja EU, plačajo 
domačo ceno za klice, besedilna 
sporočila in mobilni internet. 

what-europe-does-for-
me.eu/sl/portal/2/D14

Fotografija: Mimagephotos

https://what-europe-does-for-me.eu/sl/portal/2/D14


VARSTVO POTROŠNIKOV

2 LETI GARANCIJE 
ZA ELEKTRONSKE 
NAPRAVE

Zakonodaja EU določa, da morajo 
proizvajalci zagotavljati dveletni 
garancijski rok za elektronske 
naprave kot so pametni telefoni, 
tiskalniki, prenosni računalniki, 
sesalniki in aparati za kavo.

what-europe-does-for-
me.eu/sl/portal/2/X02_12301

© Evropska unija, 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/sl/portal/2/X02_12301


ENOTNI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV

STANDARDI
O VARNOSTI 
PROIZVODOV

Proizvodi, prodani znotraj EU, 
morajo biti v skladu s standardi EU 
glede javnega zdravja, varnosti in 
varstva okolja. Oznaka CE je 
certifikacijski žig, ki označuje 
skladnost s temi standardi. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_sl

© Evropske skupnosti, 1997 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_sl


VARSTVO POTROŠNIKOV

INFORMACIJE
NA OZNAKAH 
PROIZVODOV

EU si prizadeva, da bi imeli ljudje pravilne in 
popolne informacije o proizvodih, ki jih 
uporabljajo, zato morajo oznake na živilih in 
kozmetičnih izdelkih vsebovati določene 
informacije, kot so sestavine in proizvajalec.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_sl

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_sl


SPLOŠNA ŽIVILSKA ZAKONODAJA

VARNOST HRANE 
V EU

Cilj splošne živilske zakonodaje 
(2002) je zagotoviti, da so vsa živila 
na trgu EU varna. Zakonodaja določa 
cilje, obveznosti in splošne zahteve, 
ki zajemajo vse faze pridelave in 
distribucije živil in krme – „od vil do 
vilic“.

ec.europa.eu/food/safety/general_f
ood_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


DIREKTIVA EU O DELOVNEM ČASU

NAJMANJ
ŠTIRJE TEDNI 
PLAČANEGA 
DOPUSTA

Direktiva EU o delovnem času, ki je 
bila prvotno uvedena leta 1993, daje 
delavcem pravico do najmanj štirih 
tednov plačanega letnega dopusta. 
Vsak sektor in/ali država članica 
lahko poviša število dni, evropski 
minimum pa je 20 dni plačanega 
dopusta.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=706&intPageId=205&langId=en

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&intPageId=205&langId=en


EVROPSKI ZELENI DOGOVOR 

PREPOVED PLASTIČNIH 
PROIZVODOV ZA 
ENKRATNO UPORABO

EU je odobrila nov zakon, ki 
prepoveduje plastične proizvode za 
enkratno uporabo, kot so krožniki, 
jedilni pribor, slamice in vatirane 
palčke. Prepoved bo veljala od leta 
2021 naprej. 

what-europe-does-for-
me.eu/sl/portal/2/X01_31001

© Evropska unija, 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/sl/portal/2/X01_31001


EVROPSKI ZELENI DOGOVOR – ENERGETSKA UNIJA

VSAJ 32 % OBNOVLJIVIH 
VIROV V ENERGIJSKI 
MEŠANICI EU DO LETA 2030

Da bi olajšala prehod s fosilnih goriv na čistejšo 
energijo in uresničila zaveze iz Pariškega 
sporazuma, je EU določila zavezujoč cilj vsaj 32-
odstotnega deleža obnovljivih virov energije v 
mešanici energetskih virov do leta 2030. Ta 
odstotek se razlikuje med državami članicami 
glede na razmere v posamezni državi. 

what-europe-does-for-
me.eu/sl/portal/2/X03_02901

© Evropska unija, 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/sl/portal/2/X03_02901


Irska

ŠpanijaPortugalska

Predstavitev je del izobraževalnega gradiva EVROPA V ŠOLI – aktivno učenje o Evropski uniji. 
© Evropski parlament, 2020

EU V NAŠEM 
VSAKO-
DNEVNEM 
ŽIVLJENJU

Več konkretnih primerov zakonodaje EU najdete na naslovu Kaj Evropa počne zame.

https://what-europe-does-for-me.eu/sl

