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Slovenija je poleg tega, da je članica Evropske unije, članica še drugih 

mednarodnih organizacij: OZN, OECD in NATO. 

1) Pri vsaki organizaciji napiši: - za kakšno organizacijo gre (s čim se ukvarja, 

cilji) 

- kaj pomeni kratica 

- kdaj je Slovenija postala članica 

2) V medijih poišči dva primera posredovanja OZN v mednarodnih sporih in 

ugotovi, kakšni so bili odzivi javnosti na to posredovanje. 

3) UNICEF je organizacija pod okriljem OZN. S čim se ta organizacija 

ukvarja? Kaj je namen njihovega projekta Varna točka? Najdi Varne točke 

v tvojem kraju (Domžale). 

4) Kaj je UNESCO? Katere slovenske znamenitosti so na tem seznamu in 

zakaj? 

5) Pred vstopom Slovenije v NATO je bil pri nas izveden referendum. O čem 

smo se na njem odločali, kdaj je to bilo, kakšna je bila udeležba in kakšen 

je bil rezultat? 

 

Odgovore na vprašanja mi oddaj po e-pošti (natasha.kragelj@gmail.com) do 

petka, 8.5.2020. Če ne potrdim prejema tvoje pošte pomeni, da je nisem 

prejela. 

Odgovori morajo biti v celih stavkih. 

 

 

Če želiš, lahko za utrjevanje rešiš še: 

naloge na povezavi https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_8r.html   (2 nalogi pod naslovom 

Slovenija, Evropska unija in svet) 
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KAKO BOSTE PRIDOBILI OCENO PRI DKE? 

Do konca maja boste vsak teden dobili nalogo (4 naloge, ta danes je prva), ki bodo točkovane 

vsaka s 5 točkami. Skupaj boste lahko v štirih tednih izbrali 20 točk.  

1 točka – pravočasna oddaja 

1 točka – odgovori v stavkih  

1 točka – urejenost 

2 točki – pravilnost in natančnost odgovorov 

Ocena bo določena glede na število točk po naslednjem točkovniku: za zadostno oceno je 

potrebnih 50% , za dobro oceno 65%, prav dobro 80% in odlično 90%. 

Tisti, ki ste napisali dobro prošnjo, imate eno nalogo manj (se vam že prišteje 5 točk). 


