
Nastanek in razvoj

Evropska unija

Skupnost državljanov Republike Slovenije

Leta 2016 državljani Velike Britanije na referendumu 
izglasujejo izstop svoje države iz Evropske unije.

1. januarja 1999 je uvedena skupna denarna valuta – 
evro, vendar bankovci in kovanci še ne obstajajo.

Leta 1957 se sodelovanje držav razširi na celotno 
gospodarstvo. Skupnost se poimenuje Evropska 
gospodarska skupnost - EGS.

Leta 2012 Evropska unija prejme Nobelovo 
nagrado za mir. 

Leta 1973 se ustanoviteljicam prvič pridružijo tri nove 
države: Danska, Irska in Združeno kraljestvo.

Leta 1992 se uveljavi ime Evropska unija, ki se 
uporablja še danes. Mednarodno sprejeta in 
uveljavljena kratica Evropske unije je EU.

Leta 2007 se Slovenija pridruži državam, 
ki kot svoj denar uporabljajo evro.

Leta 2004 se Evropski uniji pridruži Slovenija. To je leto 
največje širitve EU v zgodovini. Poleg Slovenije članice EU 
istega leta postanejo še Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, 
Madžarska, Malta, Poljska in Slovaška.

1989 – padec berlinskega zidu in komunizma v srednji 
in vzhodni Evropi

Leta 1951 Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija 
in Nizozemska podpišejo pogodbo o gospodarskem 
sodelovanju.

9. maja 1950 francoski zunanji minister Robert 
Schuman predstavi idejo o sodelovanju med državami 
pri proizvodnji premoga in jekla.

Konec druge svetovne vojne
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DEFINICIJA OTROKA: VSAKO ČLOVEŠKO BITJE, MLAJŠE OD 18 LET.

OTROCI IMAJO PRAVICO DO: 

IMENA

OBVEŠČENOSTI

SVOJEGA 

MNENJA

ZASEBNOSTI

PRAVNE 
ZAŠČITE

ZDRAVSTVENE 
OSKRBE

IZOBRAŽEVANJA

SPODOBNEGA 
RAVNANJA

OHRANJANJA 

IDENTITETE

IZRAŽANJA

IGRE

Katere pravice imajo otroci?

Pravice, zapisane v konvenciji, veljajo za vse otroke na svetu. 
Posebej je poudarjeno, da so otroci osebnosti, ki jim pripadajo 
vse človekove pravice. 

Pravice otrok, zapisane v konvenciji, izhajajo iz naslednjih načel: 
• vsi otroci, ne glede na barvo oči, las in kože, so enakopravni,
• v vseh situacijah je najpomembnejša korist otroka,
• treba je poskrbeti za preživetje in najboljši možen razvoj otroka,
• otroke je treba zaščititi pred izkoriščanjem,
• pri stvareh, ki so za otroke pomembne, je treba zagotoviti  

njihovo sodelovanje in soudeležbo.

ALI VEŠ?
Deklaracija predstavlja splošna 
stališča in ni pravno zavezujoča, 

medtem ko se s podpisom 
konvencije država obveže, da 

bo uresničevala zapisano v 
dokumentu.
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