
ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)  

 
Organizacija združenih narodov je mednarodna medvladna organizacija.  

 

Ustanovljena  je na podlagi Deklaracije Združenih narodov (1. 1. 1942) in 

konference v San Franciscu (25. 4. do 26. 4. 1945) , kjer je bila 26. 4. 1945 

podpisana Ustanovna listina OZN in uveljavljena 24. oktobra 1945. Ta dan 

je tudi dan OZN (24. oktober).  

 

  

CILJI/NAMEN OZN:  

• vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti  

• razvijanje prijateljskih odnosov med državami  

• mednarodno sodelovanje in reševanje mednarodnih gospodarskih, 

socialnih, kulturnih in humanitarnih vprašanj  

 

ORGANI (glej miselni vzorec)  

Stalne članice varnostnega sveta so: ZDA, Velika Britanija, Rusija, 

Kitajska in Francija s pravico veta in 10 nestalnih članic.  

Generalni sekretar OZN je  BAN KI MOON iz Južne Koreje.   

V okviru OZN deluje meddržavno sodišče v Haagu.  

 

ČLANSTVO  

Leta 2003 je bilo v OZN včlanjenih 191 držav na svetu.  

Republika Slovenija je bila sprejeta v OZN 22. 5. 1992.  

 

 POSEBNE ORGANIZACIJE OZN:  

• FAO (Rim): Organizacija za prehrano in kmetijstvo  

• UNESCO (Pariz): Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo  

• WHO (Ženeva): Svetovna zdravstvena organizacija  

• IMF (Washington): Mednarodni denarni sklad  

• UNICEF: sklad za pomoč otrokom  

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIJA SEVERNOATLANTSKEGA 

SPORAZUMA (NATO) 

 

Republika Slovenija je od 29. marca 2004 članica zveze NATO. S 

polnopravnim članstvom v zavezništvu je Republika Slovenije pridobila status 

varne države z nizko stopnjo poslovnega tveganja, priložnost sodelovanja v 

znanstvenem, tehnološkem in informacijskem okolju najbolj razvitih držav, 

ekonomsko sodelovanje z najbolj razvitimi državami, tudi na vojaškem 

področju. 

Obveznosti Slovenije - kot članice NATO - so opredeljene z Washingtonskim 

sporazumom, ki določa, da bodo članice posamično in kolektivno vzdrževale 

ter razvijale lastne obrambne sile kot temelje za kolektivno obrambo. Članice 

so dolžne spoštovati skupno sprejeta načela, politiko in postopke za njihovo 

uresničevanje, med katere sodi spoštovanje načela miroljubnega reševanja 

morebitnih sosedskih in mednarodnih sporov v skladu z določili Ustanovne 

listine Združenih narodov. 

Slovenija se kot članica NATO aktivno vključuje v dejavnosti Zavezništva in 

si prizadeva igrati čim bolj vidno vlogo. 

 

ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO 

SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD) 

 

OECD združuje 36 gospodarsko razvitih držav, ki oblikujejo svetovne 

standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. 

Prizadeva si za oblikovanje politik, usmerjenih v doseganje gospodarske in 

družbene blaginje. Spodbuja učinkovito uporabo ekonomskih virov, 

raziskave in poklicno usposabljanje, finančno stabilnost in politike, ki 

zagotavljajo vzdržno in vsevključujočo gospodarsko rast. 

V tem okviru OECD podpira globalno odprtost trgovine in prost pretok 

kapitala. Aktivnosti OECD so usmerjene v globino celotne družbene strukture. 

Slovenija je po triletnih pogajanjih postala članica OECD leta 2010, ko je pri 

francoskem zunanjem ministrstvu podpisala ratifikacijske listine Pogodbe o 

pristopu in Konvencije o OECD. 


