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Slovenija je aktivna članica Organizacije združenih narodov 

V učbeniku (str. 45–46) si preberi 8. poglavje Slovenija je aktivna članica Organizacije 

združenih narodov in poglej posnetek o OZN (Infodrom: Kaj je OZN?, 

https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8). 

1. Organizacija združenih narodov (OZN) je bila ustanovljena leta 1945, po koncu 

druge svetovne vojne. 

Katere so glavne naloge OZN-a? 

 Skrbela za mednarodni mir in varnost, 

 razvijala prijateljske odnose med narodi, 

 zmanjšala revščino na svetu. 

 

2. Slika prikazuje znak OZN. 

 

Kaj znak OZN simbolizira? 

Zemljevid sveta simbolizira vse ljudi sveta. 

Obdan je z oljčnima vejicama, ki sta simbol 

miru. 

 

3. Članice OZN ne smejo spore reševati s silo, temveč s pogovorom. Predstavniki 193 

držav članic na zasedanjih Generalne skupščine razpravljajo o problemih človeštva. 

Naštej o kakršnih problemih predstavniki držav OZN razpravljajo na zasedanjih 

Generalne skupščine. 

Razpravljajo o najhujših problemih sveta (revščini, vojnah, varovanju okolja, naravnih 

nesrečah, beguncih). 

 

4. V OZN deluje tudi Varnostni svet, v katerem ima predstavnike 15 držav sveta. 

Odgovori na kratko. 

 V katerem primeru se Varnostni svet sestane? Ko nekje v svetu pride do vojaškega 

spopada ali hudega nasilja nas prebivalstvom. 

https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8
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 Katere države so stalne članice Varnostnega sveta? ZDA, Rusija, Velika Britanija, 

Francija in Kitajska. 

 Za koliko let so izvoljene nestalne članice Varnostnega sveta? Za dve leti. 

 

5. OZN je tudi človekoljubna ustanova. Pomaga pri naravnih katastrofah, organizaciji 

dostave hrane in zdravil za ljudi,… Ena izmed organizacij OZN je tudi Unicef. 

Na njihovi spletni strani (https://www.unicef.si/) poišči za kaj se organizacija 

zavzema. 

 

Unicef je organizacija, ki je posvečena izključno otrokom 

in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. 

 

Slovenija je članica Organizacije severno-atlantskega sporazuma 

V učbeniku (str. 46–47) si preberi 9. poglavje Slovenija je članica Organizacije severno-

atlantskega sporazuma in poglej video o zvezi NATO (Infodrom: Podrobno pod lupo 

razlagamo, kaj je to zveza NATO, https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g). 

1. Organizacija severno-atlantskega sporazuma (NATO) je vojaška in politična zveza 

med državami Evrope in Severne Amerike. 

Odgovori na kratko. 

 Koliko držav članic je trenutno v zvezi NATO? 29 držav članic. 

 Katerega leta je članica zveze NATO postala Slovenija? 2004. 

 K čemu so se zavezale države članice? Da si bodo vojaško pomagale, če bo napadena 

katera od članic organizacije NATO. 

 Pri čem še sodeluje zveza NATO? Na vojaških in mirovnih misijah. 

 Kateri so trenutno največji izzivi zveze NATO? Boj proti terorizmu, množične 

migracije zaradi vojn in zaščitev okolja zaradi podnebnih sprememb. 

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

