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Nove povezave evropskih držav 

V učbeniku (str. 36–37) si preberi poglavje Nove povezave evropskih držav. 

1. Vzrok za mnoge vojne v Evropi je bil gospodarski razvoj, ker so nekatere države 

želele svoje bogastvo povečati na račun drugih. Da bi se temu izognile, je bila po 

drugi svetovni vojni ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS), ki je imela 

6 članic. 

Kaj se je zgodilo, ko so Evropejci spoznali, da samo gospodarsko sodelovanje ni 

dovolj in da lahko skupaj dosežemo več? 

Skupina 12 držav je leta 1993 ustanovila Evropsko unijo (EU). 

 

2. Prvotne članice EU so bile demokratične države, ki so sklenile, da bodo v unijo 

sprejemale tudi nove države. 

a) Poglej posnetek o tem kako lahko država postane članica EU (Infodrom: Kako država 

postane članica Evropske unije?, https://www.youtube.com/watch?v=4xuW8PsxGaQ) 

in odgovori na vprašanje. 

Katere pogoje mora izpolnjevati država, da lahko postane članica EU? 

Država mora biti demokratična, v njen mora vladati prosti trg, ne sme kršiti 

človekovih pravic in sprejeti mora vse zakone, ki veljajo v EU. 

 

3. V učbeniku (str. 36) imaš zemljevid Evrope. Na njem so z roza barvo označene države 

EU. Ker je v članstvu prišlo do sprememb, je zemljevid je napačen. S pomočjo spleta 

(https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sl) ugotovi katera država je v 

tem času postala članica EU in katera je izstopila iz EU. 

Članica EU je postala Hrvaška. Iz EU je izstopila Velika Britanija. 

 

4. Odgovori na kratko. 

a) Kdaj je Slovenija postala članica EU? 1. maj 2004. 

b) Katere dolžnosti je Slovenija morala sprejeti, da je postala članica EU? V skupno 

blagajno EU mora prispevati denar, spoštovati mora sklepe EU itd. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xuW8PsxGaQ
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sl
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5. Dopolni spodnjo tabelo tako, da zapišeš ime simbola EU. 

Ime 

simbola: 
Zastava EU Himna 

Dan 

Evrope 
Geslo 

Skupni denar – 

evro 

Opis 

simbola 

 

Oda radosti – 

zadnji stavek 

Beethovnove 

9. simfonije 

9. maj 
»Združeni v 

raznolikosti«. 

 

 

Katere prednosti imamo v EU? 

V učbeniku (str. 37–38) si preberi poglavje Katere prednosti imamo v Evropski uniji. 

1. Članstvo v EU je za Slovenijo iz številnih razlogov nekaj dobrega.  

Odgovori na vprašanji na sliki. 
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Ima Evropska unija tudi težave? 

V učbeniku (str. 38–39) si preberi poglavje Ima Evropska unija tudi težave. 

1. V velikih skupnostih ne poteka vse brez težav. Politične ustanove sprejmejo sklepe, s 

katerimi državljani v nekaterih državah niso zadovoljni. 

Opiši s kakšnimi težavami se še soočajo države, ki so članice EU? 

Med članicami EU so velike razlike v gospodarski razvitosti, navadah, načinu 

razmišljanja in zato včasih med njimi pride do sporov. 

Veliko skupnega denarja EU se nameni kmetijstvu. Članice, v katerih kmetijstvo ni 

tako pomembna gospodarska panoga, se s takšno porabo denarja ne strinjajo. 

Težava je tudi, da je zaradi slabega povpraševanja nekaterih pridelkov preveč, kmetje 

morajo ceno spustiti in zaslužijo premalo. 

 


