
DKE, 8. a in 8. b, sreda, 8. 4. 2020  

 

SLOVENIJA – ČLANICA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ  

Pozdravljen/-a!  

Spet je sreda, in to 7. aprilska. Že četrti teden se učimo na daljavo. Zadnje ure spoznavamo v katere 

mednarodne organizacije je vključena Slovenija, kakšno vlogo ima v teh organizacijah in kaj to 

pomeni za našo državo in nas državljane. 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

Zdaj že dobro poznaš Evropsko unijo in Organizacijo združenih narodov, seznanil pa si se še  

drugimi organizacijami, ki so del sistema OZN (WHO, Unesco, Unicef). Danes se boš 

podrobneje seznanil še z dvema mednarodnima organizacijama, v kateri je vključena naša 

država. 

Med in po nalogi boš:  
- Znal opisati pomen in delovanje mednarodnih organizacij OECD in NATO. 
- Poznal vlogo in delovanje Slovenije v OECD. 
- Znal navesti mednarodno raziskavo o znanju in spretnostih. 
- Znal navesti merila za delovanje slovenskih oboroženih sil na tujem. 
- Poznal organizacije in ustanove, ki skrbijo za uveljavljanje človekovih pravic. 
 

Najprej pa s pomočjo spodnjih rešitev preveri naloge 1,2, 3 in 4 v SDZ-ju na str. 77 in 78. 

1. Mi, ljudstva združenih narodov, ki smo odločeni: 

- da obvarujemo bodoče rodove pred strahotami vojne, ki je dvakrat v življenju našega rodu 

prizadejala človeštvu nepopisno trpljenje, 

- da znova potrdimo vero v temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeške 

osebnosti, v enakopravnost moških in žensk, kakor tudi v enakopravnost narodov, velikih in 

malih;/…/ 

- da pripomoremo k socialnemu napredku in k boljšim življenjskim pogojem v večji svobodi. 

2. 

ORGANI NALOGA 

GENERALNA SKUPŠČINA v 
angl. General Assembly 

Najpomembnejši posvetovalni organ OZN, sestavljajo ga 
predstavniki vseh držav članic. Razpravlja in sklepa o mednarodnih 
zadevah, ki so opredeljene v ustanovni listini. 

SEKRETARIAT Izvaja vsakodnevna opravila OZN, zagotavlja podporo glavnim 
organom OZN ter upravlja programe in politike, ki so jih ti 
ustanovili ali so se zanje odločili. 

VARNOSTNI SVET 
v angl. Security Council 

Glavna odgovornost je ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. 
Sestavlja ga pet stalnih in deset nestalnih članic. Stalne članice so 
ZDA, Velika Britanija, Ruska federacija, LR Kitajska in Francija. Imajo 



pravico veta, kar pomeni, da lahko posamezna država prepreči 
izglasovanje sklepa Varnostnega sveta 

EKONOMSKOSOCIALNI SVET 
v angl. Economic and Social 
Council – ECOSOC 

Je osrednji organ OZN za usklajevanje ekonomskih, socialnih in 
drugih področij, s katerimi se ukvarja OZN in njene specializirane 
agencije. 

MEDDRŽAVNO SODIŠČE v 
angl. International Court of 
Justice – ICJ 

Je glavni sodni organ OZN. Rešuje pravne spore med državami in 
izdaja posvetovalna mnenja organom OZN in njenim 
specializiranim agencijam. 

SKRBNIŠKI SVET v angl. 
Trusteeship Council 

Ustanovljen je bil leta 1945, da bi zagotavljal mednarodni nadzor 
nad enajstimi skrbniškimi ozemlji. Zagotovil je, da so se ta ozemlja 
pripravila na samoupravo ali neodvisnost, ki so jo dosegla do leta 
1994. Njegovo delo se je tako končalo. 

 

3. OZN vsaka štiri leta v okviru Sveta za človekove pravice pregleda poročilo o zagotavljanju 

človekovih pravic vseh držav članic organizacije. 

4. Individualni odgovori. 

5. a) Raziskava se imenuje PISA. 

b) Primerjava šolskih sistemov med državami po svetu in preverjanje različnih pismenosti (bralne, 

matematične, naravoslovne). 

c) Individualni odgovori (npr.: izboljšanje dosežkov, šolskega sistema, posvetovanje o možnih 

izboljšavah itd.). 

 

UČENJE NOVE SNOVI 

ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ - OECD 

Preberi besedilo na str. 79 in reši nalogo 5. Oglej si logotip organizacije OECD (spodaj in v SDZ 
na str. 79) in zemljevid, ki prikazuje 36 držav članic.  
 

V zvezek zapiši miselni vzorec in v njem predstavi bistvene značilnosti OECD-eja. 

 

  

 



ORGANIZACIJA SEVERNOATLANTSKE POGODBE – NATO 
 
Oglej si posnetek iz oddaje Infodrom o Organizaciji severnoatlantske pogodbe – NATO 
(https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g). 
 

 

 

Preberi besedilo na str. 80 in reši nalogo 6. 

V zvezek zapiši miselni vzorec v katerem povzemi bistvene značilnosti Nata. 

Za ponavljanje in utrjevanje dopolni razpredelnico v nalogi 5, str. 81. 

 

Želim ti uspešno učenje in vse dobro!       

 

https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g

