Zaposlitev za predmet DKE 6.4. – 10.4.
8. RAZRED
Pozdravljeni, osmošolci!
Upam, da z nalogo prejšnji teden ni bilo preveč težav in ni bila preobsežna. Ko imate za nalogo
narediti izpiske, bodite KRATKI in JEDRNATI. Preverite, če so v vaših zapisih naslednje informacije o
OZN in NATO.
ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV – OZN








Je največja svetovna zveza držav (povezuje skoraj vse države sveta).
Ima več ciljev, med njimi tudi ENAKOPRAVNOST DRŽAV, ne glede na njihovo velikost ter
SAMOODLOČBO NARODOV (vsak narod se lahko oblikuje kot samostojna država).
Slovenija je bila sprejeta v OZNA kmalu potem, ko je postala samostojna in neodvisna država.
OZN je bila ustanovljena kmalu po koncu 2. sv. vojne (države članice so se obvezale, da bodo
spore reševale s POGOVORI).
Predstavniki več kot 200 držav članic OZN razpravljajo o TEŽAVAH ČLOVEŠTVA na velikih
zasedanjih , ki jih imenujemo GENERALNA SKUPŠČINA OZN.
Je tudi ČLOVEKOLJUBNA ustanova (pomoč pri naravnih katastrofah, lakoti…)
OZN ima VARNOSTNI SVET. Predstavniki 15 držav se sestanejo takoj, ko nekje na svetu pride
do vojaškega spopada ali nasilja nad prebivalstvom. OZN skuša doseči, da se spopadi
prekinejo, lahko pa se odloči, da na ozemlje pošlje mirovne sile.

ORGANIZACIJA SEVERNOATLANTSKEGA SPORAZUMA – NATO



Leta 2003 je bil referendum o vstopu Slovenije v NATO. Leta 2004 je postala članica.
Namen zveze NATO je s pomočjo političnih in vojaških sredstev zagotoviti svobodo in varnost
njenih članic.

In še nekaj MEDNARODNIH ORGANIZACIJ (nič ni narobe, če ste izbrali druge):






IEA Mednarodna organizacija za merjenje učinkov izobraževanja
OECD Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti
OVSE Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi
SVET EVROPE

Za teden, ki prihaja, sem vam pripravila naslednjo nalogo:
S članstvom Slovenije v mednarodnih organizacijah zaključujemo sklop SLOVENIJA, EU,SVET.
Juhuhu ;) AMPAK!, še nismo čisto na koncu! Za zaključek poglavja boste odgovorili še na naslednja
vprašanja, ki niso vezana samo na razumevanje določenih vej oblasti EU, temveč na razumevanje
delovanja celotne Evropske Unije.

1. Slovenija je članica EU, zato mora v nekaterih primerih ravnati tako, kot odločijo ustanove
EU. V katerih primerih pa lahko ravna Slovenija povsem samostojno?
2. Zakaj je za Slovenijo koristno, da je članica EU? Navedi vsaj 3 stvari in jih pojasni.
3. Kako delimo veje oblasti EU? Primerjaj jih z vejami oblasti v Sloveniji.
4. Zakaj je ugodno, da ima več držav EU enako valuto (evro)?
5. Zakaj je pomembno, da je Slovenija članica OZN in sodeluje v dejavnostih, ki jih organizira
OZN?
6. Navedi vsaj eno prednost in eno slabost članstva Slovenije v NATO?
7. Navedi vsaj eno ugodnost, ki jo imaš kot državljan EU.
Napni možgančke, prelistaj zvezek in vanj zapiši vprašanja in odgovore v celih povedih.
Za vsa vprašanja sem vam na voljo na etika.zalec@gmail.com

Bodite zdravi in ostanite nasmejani!
Lep pozdrav,
učiteljica Andreja

