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1 UVOD 

 

Društvo za Združene narode za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2009 opravljalo, 

v skladu s statutom, svojo osnovno nalogo širiti ideje in poslanstvo Organizacije združenih 

narodov. Svojo pozornost in dejavnosti smo usmerili na zamisel o milenijskih razvojnih ciljih, 

ki jih je v začetku novega tisočletja svetovni javnosti in vladam ponudila Organizacija 

združenih narodov ter jih strnila v osem jasno oblikovanih ciljev. 

 

Že leta 2008 smo v Sloveniji začeli koordinirati akcijo 'Vstani in ukrepaj', ki je globalni poziv, 

s katerim izkažemo podporo prizadevanjem za doseganje prvega milenijskega razvojnega 

cilja: izkoreniniti skrajno revščino in lakoto. V letu 2009 smo oblikovali Milenijsko kampanjo 

in pokrili vseh osem milenijskih razvojnih ciljev. 

 

Pri tem so s svojim delom največ pripomogli prostovoljci društva pod mentorstvom 

predsednika prof. dr. Bojka Bučarja. V letu 2009 se je število prostovoljcev povečalo za 7. V 

tem trenutku je prostovoljcev 26, ki tako ali drugače s svojim delom pripomorejo k 

uresničevanju ciljev, poslanstva in vizije društva. 

 
 

2 FI�A�CIRA�JE 

 
Izvršni odbor društva je 25. marca 2009 obravnaval poročilo o delu društva za leto 2008 in 

sprejel zaključni račun za leto 2008 ter predračun za leto 2009, ki jih je nato potrdila  

skupščina društva. 

 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je tudi v letu 2009 sklenilo z društvom pogodbo št. 1811-

09-000049 o sofinanciranju dejavnosti s področja OZN. V skladu s to pogodbo je društvo v 

tem letu prejelo 8.350,00 EUR na podlagi treh izstavljenih računov za opravljene storitve. 
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Milenijsko kampanjo društva je podprla Milenijska kampanja ZN, ki deluje v okviru 

Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP), ki nam je namenil 6.012,95 EUR, projekt pa 

sta sofinancirala še Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji in Veleposlaništvo Kraljevine 

Nizozemske v Sloveniji. Prvo nam je namenilo 1.030,42 EUR in drugo 1.000,00 EUR. Za 

Milenijsko kampanjo društva je prostovoljec Boštjan Jerman spisal projektno dokumentacijo, 

s katero je pridobil zgoraj omenjena sredstva preko javnih razpisov.  

 

V letu 2009 smo za našo dejavnost dobili donacijo Informacijske službe ZN na Dunaju (UNIS 

Vienna) v višini 4.000,00 EUR. Ostale prihodke pa predstavljajo članarina, različna namenska 

sredstva, donacije iz dohodnine in dohodki iz kapitala in obresti. 

 

 

3 I�FORMATIV�A DEJAV�OST 

3.1 K�JIŽ�ICA I� ČITAL�ICA 

 

Ob enakem številu periodičnih publikacij se je v letu 2009 povečal knjižni fond za 136 

naslovov, od katerih je društvo plačalo samo dva letopisa, ki jih naroča, in sicer Yearbook of 

the United Nations 2006, NY 2009 in World Economic and Social Survey 2009. Med ostalimi 

naslovi je 86 FAO publikacij in publikacije s področij specializiranih agencij OZN (UNODC 

in UNCTAD), milenijskih razvojnih ciljev, Ekonomske komisije za Evropo in človekovih 

pravic, ki nam ji je v dar poslal UNIS iz Dunaja. Arhivirali smo tudi 12 nagrajenih del v 

okviru rednega nagradnega razpisa. 

 

Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 
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3.2 SPLET�A  STRA� 

 

Društvo je v letu 2009 širilo vsebine na spletni strani (www.unaslovenia.org), preko katere 

zainteresirane obvešča o aktualnih dogodkih v OZN in povezanih področjih ter o delovanju 

društva. Še posebej se je razširil sklop informacij o OZN. Redno smo dodajali utrinke iz naših 

dogodkov oz. fotogalerije dogodkov. Kot novost so na spletni strani vsa diplomska, 

magistrska in doktorska dela v elektronski obliki, ki so bila nagrajena v sklopu nagradnega 

razpisa ob Dnevu OZN od leta 2006 naprej. Za urejanje spletne strani sta bila odgovorna 

prostovoljca Uroš Zagrajšek in Boštjan Jerman ob pomoči Martina Brumca in Matica 

Kumerja.  

 

Društvo je v sklopu Milenijske kampanje odprlo novo tematsko spletno stran na temo 

milenijskih razvojnih ciljev, ki jo lahko najdete na naslednjem naslovu: www.milenijski-

cilji.si. Na strani lahko najdete podroben opis vseh osmih milenijskih ciljev, opis kampanje 

'Vstani in ukrepaj', predloge za udejstvovanje, priporočeno branje, galerije slik od 'Vstani in 

ukrepaj' 2008 in 2009 ter partnerje Milenijske kampanje. Spletno stran so pripravili naslednji 

prostovoljci: Uroš Zagrajšek, Boštjan Jerman in Martin Brumec. 

 

 

4 �AGRAD�I RAZPISI 

4.1 �AGRAD�I RAZPIS DRUŠTVA OB D�EVU OZ� 

 

Leta 2009 je društvo na proslavi Dneva Združenih narodov v okviru 45. nagradnega razpisa 

za najboljša dela s področja delovanja OZN nagradilo 10 del diplomantov Pravne fakultete, 

Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter Evropske pravne 

fakultete v Novi Gorici. Posebej je nagradilo še dve magistrski nalogi iz Pravne fakultete v 
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Ljubljani in Univerze v Trstu. 

 

V knjižnici društva hranimo sedaj 567 nagrajenih del. 

  

Priloga 2: Seznam nagrajenih del 2009. 

4.2 �AGRAD�I RAZPIS DRUŠTVA OB D�EVU ČLOVEKOVIH 

PRAVIC 

 

Ob dnevu človekovih  pravic, l0. decembru, je društvo že tretje leto razpisalo natečaj za 

likovna, literarna in fotografska dela na temo človekovih pravic za osnovnošolce in dijake. 

Dogodek je bil tematsko obarvan z geslom »Nenasilje je kul«. Na likovni natečaj se je 

odzvalo 40 šol, na literarni natečaj pa 11 šol iz cele Slovenije. Od fotografskih del je prispelo 

le eno, in sicer fotostrip, ki smo vseeno nagradili zaradi njegove izvirnosti. Vse skupaj smo 

nagradili 27 prispevkov v različnih starostnih kategorijah, prejeli pa smo jih več kot 250. 

 

Priloga 3: Seznam nagrajencev ob Dnevu človekovih pravic za leto 2009. 

 

4.3 �AGRAD�I RAZPIS DRUŠTVA ZA PRAVLJICE �A TEMO 

MILE�IJSKIH RAZVOJ�IH CILJEV  

 

Društvo je novembra 2009 razpisalo natečaj za pravljice na temo milenijskih ciljev, ki je trajal 

do 31. decembra 2009. Na razpis društva je prispelo 44 del. V letu začetku leta 2010 bo 

sestavljena komisija, ki bo izbrala nagrajence. Predvidoma marca 2010 bo potekala podelitev 

nagrad – literarni večer. Nagradni razpis sta pripravila prostovoljca Ana Podgornik in Martin 

Brumec. 
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5 OBELEŽEVA�JE SPOMI�SKIH D�I OZ� 

 

Proslavo Dneva Združenih narodov je društvo organiziralo 26. oktobra 2009 v Zbornični 

dvorani Univerze v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil prof. dr. Zlatko Šabič. Na proslavi so 

bile podeljene nagrade nagrajencem razpisa za najboljše prispevke s področja OZN. 

Organizacijo proslave sta vodila prostovoljca Matic Kumer in Boštjan Jerman. 

 

Proslava Dneva človekovih pravic je bila 9. decembra 2009 v Zbornični dvorani Univerze v 

Ljubljani. Slavnostni govornik je bil prof. dr. Miro Cerar. Na proslavi so razdelili nagrade 

štirim udeležencem literarnega natečaja, šestindvajset nagrad za likovna dela, kjer so bila 

nekatera skupinska, in posebno skupinsko nagrado za fotostrip. Organizacijo proslave je vodil 

prostovoljec Boštjan Jerman 

 

 

6 IZOBRAŽEVAL�A DEJAV�OST 

6.1 OKROGLE MIZE I� PREDAVA�JA 

 

25. februarja 2009 je društvo organiziralo v Centru Evropa razpravo o sedanji in prihodnji 

vlogi EU in OZN v izraelsko-palestinskem konfliktu, v kateri so sodelovali poznavalci razmer 

na Bližnjem vzhodu, in sicer ga. Darja Bavdaž Kuret, prva slovenska veleposlanica v Izraelu, 

dr. Klemen Grošelj, strokovnjak za mednarodne konflikte, dr. Primož Šterbenc, strokovnjak 

za mednarodne odnose, g. Matej Marn, vodja sektorja za EU na MZZ in g. Mohamed Jodeh, 

predsednik Društva za medkulturno izmenjavo med Slovenijo in arabskimi državami. 

Razpravo je organizirala prostovoljka Maja Šmid. 

 

31. marca 2009 so Ministrstvo za zunanje zadeve, Informacijska služba ZN na Dunaju in naše 

društvo organizirali v prostorih Fakultete za družbene vede seminar o možnostih zaposlovanja 
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v sistemu OZN, na katerem je v uvodnem delu direktor UNIS g. Maher Nasser predstavil 

prioritete delovanja Združeni narodov, nato pa je namestnica direktorja ga. Sonja 

Wintersberger podala pregled sistema kadrovanja v Združenih narodih. Organizacijo dogodka 

je vodil prostovoljec Boštjan Jerman. 

 

21. aprila 2009 je društvo v svojih prostorih organiziralo seminar o možnostih stažiranja v 

sistemu OZN, na katerem je v uvodu g. Boštjan Jerman predstavil osnovne informacije o 

možnostih stažiranja na sedežu ZN v NY,  Uradu ZN v Ženevi in Uradu ZN na Dunaju. Na 

seminarju sta sodelovala tudi ga. Saša Jurečko iz MZZ, ki je govorila o svojih izkušnjah s 

stažiranja pri UNIS na Dunaju, in g. Miloš Kosić z Ministrstva za obrambo RS, ki je kot 

predstavnik ministrstva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU delal pri Stalnem 

predstavništvu Slovenije pri ZN v NY. Dogodek je organiziral prostovoljec Boštjan Jerman. 

 

26. maja 2009 je društvo v svojih prostorih organiziralo predavanje o konceptu splošne 

nediskriminacije. Doc. dr. Milan Brglez, predstojnik Katedre za mednarodne odnose na 

Fakulteti za družbene vede, je predaval o načelu splošne nediskriminacije  in izzivih Slovenije 

pri njegovem uresničevanju. Povzetek predavanja je pripravil g. Boštjan Jerman in se nahaja v 

arhivu društva. Predavanje je organiziral prostovoljec Boštjan Jerman. 

 

V četrtek, 8. oktobra 2009, je društvo v svojih prostorih organiziralo predavanje v angleščini 

»Challenges Facing the UN Peacebuilding Commission«.  Predaval je profesor mednarodnih 

odnosov in političnih ved Thomas J. Biersteker, soavtor poročila o reformi režima sankcij v 

okviru OZN, ki je leta 2006 postalo sestavni del dokumentacije OZN v razpravi o reformah te 

mednarodne organizacije. Predavanje je organiziral prostovoljec Boštjan Jerman ob pomoči 

red. prof. dr. Zlatka Šabiča iz FDV-ja. 

 

Med 22. in 24. oktobrom so v Stockholmu v organizaciji Evropske komisije in Švedske 

potekali Evropski razvojni dnevi, ki so bili posvečeni temi »državljanstvo in razvoj«. Z 

raznimi programi se je vključilo v te dogodke tudi Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z 
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različnimi organizacijami v okviru Slovenskih razvojnih dni. V te programe se je vključilo 

tudi naše društvo in organiziralo skupaj z Slovensko filantropijo, združenjem za promocijo 

prostovoljstva, v petek, 16. oktobra 2009 v Mestnem muzeju v Ljubljani dogodek »Vstani in 

ukrepaj« z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu milenijskih razvojnih ciljev. Pričeli smo 

z uvodnim nagovorom in dokumentarcem »Biti ženska v Ugandi« od Slovenske filantropije. 

Sledil je častni nagovor, ki ga je imel slovenski predsednik prof. dr. Danilo Türk, nato pa je 

bila predstavitev publikacije Društva za Združene narode o milenijskih razvojnih ciljih. 

Nadaljevali smo z okroglo mizo na temo zagotavljanja enakosti med spoloma in 

opolnomočenje žensk v državah v razvoju, na kateri so sodelovali strokovnjaki s področja 

razvojnega sodelovanja, in sicer ga. Violeta Neubauer, Urad za enake možnosti, prof. dr. 

Milica Antič Gaber iz Filozofske fakultete v Ljubljani, Maja Ladić iz Mirovnega inštituta in 

ga. Dunja Obersnel s Slovenske filantropije. Moderatorka okrogle mize je bila ga. Tereza 

Novak iz Slovenske filantropije. Sledila je razglasitev zmagovalcev foto natečaja MEDIP 

»Vstani in ukrepaj«, zaključili pa smo s koncertom Adija Smolarja. Dogodek je organiziral 

prostovoljec Boštjan Jerman v sodelovanju s Petro Založnik iz Slovenske filantropije. 

 

6.2 KAMPA�JA »DAJ MI MIR!« 

 

21. septembra je svet praznoval mednarodni dan miru, v okviru katerega je društvo leta 2008 

pripravilo kampanjo »Daj mi MIR!«. 

 

V letu 2009 je bila tema ZN ob tem dnevu jedrsko razoroževanje oziroma svet brez jedrskega 

orožja. Predstavnik društva Boštjan Jerman je v ta namen sodeloval pri tekmovanju Svetovne 

federacije društev za Združene narode (WFUNA) 'Študentje za svet brez jedrskega orožja', v 

okviru katerega je pripravil projektni predlog za kampanjo za svet brez jedrskega orožja. 

WFUNA je prejela 40 prispevkov, od katerih je bilo izbranih šest najboljših, med njimi tudi 

njegov projektni predlog. Kampanja se v letu 2009 sicer ni začela izvajati, ampak je planirana 

za leto 2010. Za 21. september 2009 je bila zgolj ustanovljena Facebook skupina 'Za svet brez 
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jedrskega orožja!'. 

 

6.3 »VSTA�I I� UKREPAJ« 

 

Tudi v letu 2009 smo sodelovali pri globalni iniciativi Vstani in ukrepaj, vendar smo jo tokrat 

izvajalo v sklopu naše milenijske kampanje, ki smo jo oblikovali in začeli izvajati v drugi 

polovici leta 2009. Več pod naslednjo točko. 

 

6.4 MILE�IJSKA KAMPA�JA 

 

Ozaveščanje javnosti o pomenu milenijskih razvojnih ciljev (MRC) je bilo v letu 2009 v 

središču pozornosti delovanja našega društva. V letu 2008 smo koordinirali globalno 

iniciativo Vstani in ukrepaj, v letu 2009 pa smo naša prizadevanja razširili v milenijsko 

kampanjo za uresničevanje milenijskih ciljev, ki predstavljajo bistvo svetovne opredelitve 

razvoja v novem tisočletju. 

 

V okviru kampanje smo: 

• Koordinirali iniciativo Vstani in ukrepaj v Sloveniji: prostovoljci so pod vodstvom 

Boštjana Jermana izvedli široko akcijo po vsej Sloveniji. Po različnih šolah po 

Sloveniji je bilo organiziranih 23 dogodkov, vse skupaj 7.288 udeležencev. 

• Oblikovali tematsko spletno stran: www.milenijski-cilji.si (več podrobnosti pod točko 

3.2). 

• Ob tej priložnosti smo izdali razglednico »Milenijski razvojni cilji – s skupnimi 

močmi na dobri poti« in publikacijo »MILENIJSKI RAZVOJNI CILJI  - Na poti 

uresničevanja« za katero so pripravili besedilo prostovoljci našega društva, in sicer  

Boštjan Jerman, Ana Podgornik, Alen Toplišek, Jana Mohorčič, Martin Brumec in 

Darja Pekolj. Uvodne besede je napisal predsednik Republike Slovenije prof. dr. 
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Danilo Türk, sledi razlaga osmih milenijskih ciljev (izkoreniniti revščino in lakoto, 

doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, zagotoviti enakost med spoloma in 

opolnomočiti ženske, zmanjšati smrtnost otrok, izboljšati zdravje mater, boriti se proti 

virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim, zagotoviti okoljsko trajnost in 

vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj). Razlagi vsakega od ciljev sledi opis stanja 

v Sloveniji, udeleženost Slovenije pri doseganju posameznega cilja in primer dobre 

prakse glede na cilj.  Na koncu brošure sledita poziva AKTIVIRAJ SE, saj k 

uresničitvi milenijskih ciljev lahko prispeva vsak izmed nas in  kratek opis iniciative 

VSTANI IN UKREPAJ, kjer se pridružujemo svetovnemu pozivu za odpravo revščine 

in doseganje MRC. Predstavljena je tudi delavnica PODAJ ROKO REVNEMU, s 

katero učencem predstavljamo Organizacijo združenih narodov in pomembnejša 

področja njenega delovanja s posebnim poudarkom na milenijskih razvojnih ciljih ter 

delovanje Društva za Združene narode za Slovenijo. Sledi še priporočeno branje in 

spletne strani. Publikacijo smo poslali na vsako osnovno in srednjo šolo v Sloveniji. 

• Izvedlo trinajst delavnic 'Podaj roko revnemu' po slovenskih osnovnih in srednjih 

šolah. Delavnice je izvajal prostovoljec Boštjan Jerman. 

• Prostovoljec Boštjan Jerman je v sodelovanju s Petro Založnik iz Slovenske 

filantropije decembra 2009 oblikoval novo delavnico 'Vstani in ukrepaj'. Skozi 

delavnico se učenci spoznajo z milenijskimi razvojnimi cilji. Na kratko se jim 

predstavi posamezen milenijski razvojni cilj in pomen njihove uresničitve za dobrobit 

človeštva. V okviru delavnice obravnavamo aktualne probleme, s katerimi se srečuje 

tako Slovenija kot tudi preostali svet.  V sodelovanju z učiteljicami/učitelji poskušamo 

najti rešitve, kako bi pridobljeno znanje prenesli v vsakdanje življenje. Prvo delavnico 

je izvedel prostovoljec Boštjan Jerman skupaj s Petro Založnih iz Slovenske 

filantropije 15. decembra v Hiši Sadeži družbe v Murski Soboti. 

• Osrednji dogodek je naše društvo organiziralo skupaj z Slovensko filantropijo, 

združenjem za promocijo prostovoljstva, v petek, 16. oktobra 2009 v Mestnem muzeju 

v Ljubljani dogodek »Vstani in ukrepaj« z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu 

milenijskih razvojnih ciljev (več pod točko 6.1). Dogodek je potekal v okviru 
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Slovenskih razvojnih dni, ki jih je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve v 

sodelovanju s SLOGO, platformo za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. 

• Skupaj s predstavniki MZZ iz Sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in 

človekoljubno pomoč smo imeli dva sestanka, da bi okrepili sodelovanje na področju 

promocije MRC. 

• Na Facebooku je prostovoljec Boštjan Jerman ustanovil skupino 'Vstani in ukrepaj'. 

• Novembra 2009 je prostovoljec Boštjan Jerman skupaj s Paulom Gatharo iz Društva 

za ZN iz Kenije oblikoval projekt Jatrofa, ki ga bomo izvajali v Keniji. Projekt smo 

prijavili na razpisu MZZ za razvojno pomoč za nevladne organizacije. V začetku 

marca 2010 smo dobili odgovor, da bo MZZ projekt v celoti podprl. S projektom 

bomo pričeli tekom marca 2010. V prilogi 4 se nahaja opis projekta in izzivi. 

 

6.5 SLOVE�SKA SIMULACIJA ZDRUŽE�IH �ARODOV - SiMU� 

 

Aprila 2009 je Slovenija gostitla že drugo mednarodno simulacijo Združenih narodov – 

SiMUN (Slovenian International Model United Nations). Organizacijska ekipa se je odločila 

za ponovno organizacijo simulacije zaradi velikega uspeha SiMUN-a v letu 2008. 

 

Kaj mladi pridobijo s simulacijo MUN? Naučijo se delovati kot delegati izbranih držav in s 

tem spoznajo delovanje Generalne skupščine Združenih narodov. Simulacija spodbuja 

razpravo o perečih vprašanjih v mednarodni skupnosti kot tudi spodbuja delegate k iskanje 

skupnih rešitev, vendar pa morajo delegati upoštevati interese svojih držav. Nove ideje in 

rešitve delegatov so bile zbrane v dokumentu imenovanem resolucija. Udeleženci so na 

simulaciji pridobili kompetence s področij znanj in veščin pogajanj, medkulturnega dialoga 

ter neformalnega izobraževanja mladih. 

 

SiMUN 2009 je potekal od 31. marca do 5. aprila 2009 in v tem obdobju je 35 udeležencev iz 

18 različnih držav predstavljajo 33 držav na Generalni skupščini Organizacije združenih 
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narodov. Simulacija je potekale na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer so udeleženci 

v vlogi delegatov razpravljali o dveh zelo pomembnih vprašanjih, in sicer o finančni krizi in 

izobraževanju o človekovih pravicah. 

  

Društvo za Združene narode za Slovenijo je s svojim doprinosom pripomoglo k uspešni 

izvedbi SiMUN-a 2009. Od vsega začetka je v ekipi organizatorjev sodeloval naš 

prostovoljec, Tomaž Čebela, ki je skrbel za realizacijo dogovorov med društvom in ekipo 

SiMUN-a, zadolžen pa je bil tudi za področje sponzorjev in logistike. Društvo je k otvoritveni 

slovesnosti SiMUN-a prispevalo tako, da je k sodelovanju povabilo njegovo ekselenco g. 

Maherja Nasserja, direktorja Informacijske pisarne ZN (UNIS) na Dunaju, kateri se je vabilu 

z veseljem odzval. G. Maher Nasser je bil častni govornik simulacije SiMUN. Društvo tako 

nadaljuje politiko povezovanja in krepitve odnosov z UNIS na Dunaju. 

 

K uspehu SiMUN-a so pripomogli številni slavnostni govorniki, strokovnjaki, profesorji, 

veleposlaništva ter številni sponzorji, ki so podprli izvedbo simulacije. Zahvala gre vsem, ki 

so kakorkoli prispevali svoj košček v sestavljanko, ki se imenuje SiMUN. 

 

6.6 IZOBRAŽEVA�JE PROSTOVOLJCEV 

 
Prostovoljci društva se redno izobražujejo v okviru delavnic, ki jih ponujajo druge nevladne 

organizacije, še posebej CNVOS, pri čemer sta prioritetni temi pridobivanje sredstev in 

projektno delo. 
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6.7 PRAKSA ŠTUDE�TOV �A DRUŠTVU 

 
Prostovoljka Adriana Aralica je v drugi polovici leta 2009 podala idejo o izvajanju prakse 

študentov mednarodnih odnosov FDV-ja na društvu. Boštjan Jerman je nato s prof. dr. 

Zlatkom Šabičem iz FDV dosegel dogovor o praksi in v ta namen septembra 2009 pripravil 

program izvajanja prakse. Oktobra 2009 je med tretjimi in četrtimi letniki mednarodnih 

odnosov izvedel predstavitev prakse na društvu. Z delom na društvu bodo študentje imeli 

priznano obvezno prakso, ki bo lahko tudi pripomogla k njihovi višji končni oceni. Praksa se 

bo začela izvajati v začetku leta 2010. 

 

Osnovni namen oziroma cilj prakse je študente seznaniti z vsebino dela društva in s 

področjem delovanja sistema OZN. Študentje bodo imeli možnost sami izbrati področje 

delovanja, ki jih zanima, ali pa jim bo le to dodeljeno. V ta namen bodo organizirani 

informativni sestanki, kjer jim bodo aktivnosti predstavljene z namenom, da lažje najdejo 

svoje interesno področje. Sledili bodo redni delovni sestanki za posamezno področje. 

 

Med prakso študenti:  

• pridobijo informacije o društvu, njegovem poslanstvu, viziji in ciljih; 

• pridobijo informacije o področju delovanja sistema OZN; 

• s pomočjo mentorja spoznajo delo društva; 

• preko mentorja postanejo sestavni del specifične aktivnosti društva in so vključeni v 

delovni proces od pričetka do konca; 

• preverijo svoje strokovno-teoretično znanje in veščine pridobljene v študijskem 

procesu ter spoznajo njegovo uporabnost v stvarnem okolju;  

• ugotovijo, katere veščine in znanja iz študija jim koristijo pri opravljanju prakse; 

• kritično ocenjujejo program in delo v društvu. 
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7 SREČA�JA 

7.1 WFU�A-YOUTH LEADERSHIP WORKSHOP 

 

Od 11. do 15. junija 2009 je potekala delavnica mladinske sekcije Svetovne zveze društev za 

ZN na temo vodenja organizacij. Gostitelj je bilo Društvo za ZN iz Španije, delavnica pa je 

potekala v Barceloni. Udeleženci delavnice so se seznanili z načini učinkovitega vodenja 

organizacije. V imenu društva se je delavnice udeležil Boštjan Jerman. V prilogi 5 najdete 

dnevni red delavnice (v angleščini). 

 

7.2 DEVETI�TRIDESETO PLE�AR�O ZASEDA�JE SVETOV�E 

ZVEZE DRUŠTEV ZA ZDRUŽE�E �ARODE 

 

Društvo za ZN za Slovenijo se je preko svojega člana Boštjana Jermana udeležilo 39. 

plenarnega zasedanja Svetovne zveze društev za Združene narode (WFUNA), ki je potekalo 

od 9. do 12. avgusta v Seulu. Tema srečanja je bila 'Svetovljani v podporo Združenim 

narodom'. 

 

Na otvoritveni slovesnosti zasedanja je delegate društev za ZN iz 50-ih držav nagovoril 

generalni sekretar ZN, gospod Ban Ki-moon, zunanji minister Južne Koreje, dr. Han Seung-

soo, predsednik WFUNA, dr. Hans Blix, in predsednik Društva za ZN iz Južne Koreje, 

gospod Kim Seung Youn. 

 

Glavne teme zasedanja so bile: trajnostni razvoj, mir in razoroževanje, človekove pravice in 

reforma ZN. Vsako temo je spremljala delavnica, kjer so se delegati med seboj poskušali 

uskladiti, kako naslavljati te teme v okviru nacionalnih društev in svetovne zveze. 

 

Zasedanje so spremljale tudi volitve v nov izvršni odbor WFUNA, hkrati pa smo izbrali še 
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novega predsednika zveze, tri podpredsednike, generalnega sekretarja in blagajnika. 

 

Na zasedanju so delegati tudi sprejeli seulsko deklaracijo, ki je začrtala pot delovanja 

WFUNA za nadaljnja tri leta. Deklaracija se osredotoča na teme, ki so bile del razprav 

delavnic, in opredeli odnos WFUNA do njih ter predlaga ukrepe, kako lahko zveza podpre 

Združene narode pri njihovem uveljavljanju. 

 

Predstavnik društva Boštjan Jerman je tudi sodeloval pri tekmovanju WFUNA 'Študentje za 

svet brez jedrskega orožja', v okviru katerega je pripravil projektni predlog za kampanjo za 

svet brez jedrskega orožja. WFUNA je prejela 40 prispevkov, od katerih je bilo izbranih šest 

najboljših, med njimi tudi njegov projektni predlog. 

 

Del vsakega zasedanja so tudi neformalni pogovori med delegati iz drugih držav, kjer se 

poskuša najti možnosti za sodelovanje. Tako se je naše društvo najbolj povezalo z delegacijo 

Velike Britanije, Španije, Portugalske, Irske, Avstrije in Mehike. Vsekakor bomo ohranjali 

stike s ciljem oblikovanja skupnih iniciativ. Imamo skupni interes krepitve Organizacije 

združenih narodov, zato se zavedamo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko več. 

 

V prilogi 6 najdete dnevni red zasedanja (v angleščini), nekaj več informacij pa najdete tudi 

na spletni strani WFUNA, ki jo najdete na naslednjem spletnem naslovu: 

http://www.wfuna.org/site/c.rvIYIcN1JwE/b.5058907/k.3502/39th_WFUNA_Plenary_Assem

bly.htm. 

 

 

8 FESTIVAL LUPA 

 
Društvo za ZN za Slovenijo je sodelovalo na Sejmu nevladnih organizacij, dogodku, ki ga 

CNVOS tradicionalno organizira v okviru jesenskega Festivala slovenskih nevladnih 
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organizacij LUPA.  

 

Osmi Festival LUPA je potekal v sredo 23. septembra 2009 v centru Ljubljane, na 

Prešernovem trgu, Wolfovi ter Stritarjevi ulici med 11.00 in 21.00. S številnimi aktivnostmi se 

je predstavilo okrog 150 slovenskih nevladnih organizacij, sejem pa je popestril tudi zanimiv 

animacijski in kulturni program, ki je potekal ali na odru na Prešernovem trgu ali po samih 

ulicah. 

 

Društvo za ZN za Slovenijo se je na festivalu predstavilo s svojo stojnico, na kateri so si 

obiskovalci lahko ogledali številno strokovno literaturo in pridobili informacije glede 

delovanja društva. Društvo sta na stojnici predstavljala prostovoljca Tomaž Čebela in Luka 

Petač. Vtisi in ideje iz Lupe 2009 so sledeči: 

- Obiskovalka Lupe je predlagala naj bolj aktivno poizkušamo zbirati prispevke od dohodnin, 

ki jih državljani lahko namenijo, še posebej, ker smo društvo v javnem interesu. 

- Možnosti pridobitev sredstev iz naslova "Aktivnega Državljanstva"? 

- Brošure s prijavnico so šle za med (okvirno 70 kom.), čeprav lokacija ni bila ravno vrhunska 

(za Prešernovim spomenikom). 

- Za naslednje leto bi se bilo potrebno bolje pripraviti na Lupo, ker je obisk zelo dober (veliko 

mladih) in na splošno prevladuje pozitivno vzdušje. 

 

 

9 REACH 

 

Julija 2009 se je na nas obrnil Medagencijski projekt ZN proti trgovanju z ljudmi (UNIAP), ki 

je bil ustanovljen leta 2000 z mandatom, da bi se bolj celovito in koordinirano odzival na 

trgovanje z ljudmi v Aziji in drugod po svetu. Prosili so nas za sodelovanje pri njihovi 

iniciativi REACH, ki združuje prostovoljce po vsem svetu. Z njihovo pomočjo se zbira 

nacionalne podatke o trgovanju z ljudmi in izvaja krajše študije. Na poziv se je odzvala 



 
 
 
 
 

Društvo za Združene narode za Slovenijo 
 
 

 
 

Društvo za ZN za Slovenijo, Cankarjeva 1/II, p.p. 1709, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
TRR pri NLB: 02038-0011724633, davčna št.: SI87357771 

www.unaslovenia.org, unaslovenia@gmail.com 

18 

prostovoljka društva Senta Trebše, hkrati pa smo poziv tudi posredovali drugim 

organizacijam, ki se v Sloveniji ukvarjajo s tem področjem. 

 

10 RAZ�O 

10.1 PREDSTAVITVE�I VIDEO DRUŠTVA 

 

S pomočjo CNVOS in Studio 12 smo oblikovali kratek predstavitveni video društva. Priprave 

segajo v leto 2008, sam video pa je bil končan v začetku leta 2009. Video lahko pogledate na: 

http://www.unaslovenia.org/drustvo. Predstavitveni video je uredil prostovoljec Boštjan 

Jerman. 

 

10.2 U�ESCO 

 

Društvo preko svoje predstavnice v Nacionalni komisiji za UNESCO, dr. Vasilke Sancin, 

redno sodeluje na vseh njenih sestankih ter drugih aktivnostih. 

 

10.3 UREJA�JE VSEBI� �A WIKIPEDIJI 

 

Društvo je na slovenski Wikipediji urejalo vsebine povezane z OZN in vključilo opis društva 

na tej interaktivni spletni verziji enciklopedije. Oboje je izvajal prostovoljec Boštjan Jerman. 

Vnos je dostopen na: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_za_Zdru%C5%BEene_narode_za_Slovenijo. 
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10.4 SODELOVA�JE V DELOV�IH SKUPI�AH SLOGE 

 

Društvo se je odločilo vključevati v delovne skupine (DS) Sloge, kjer za to obstaja interes. Pri 

posamezni delovni skupini posameznik predstavlja naše društvo. Na eni strani so DS mesto za 

srečanje predstavni-kov/-c NVO in izmenjavo njihovih izkušenj, idej, prepričanj, na drugi 

strani pa so priložnost za oblikovanje, načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na področju 

mednarodnega razvojnega sodelovanja. Načeloma se vsaka srečuje ne manj kot 1-krat na 2 

meseca. 

 

Odločili smo se sodelovati pri naslednjih delovnih skupinah: 

- DS za globalno učenje: Tomaž Čebela; 

- DS za boj proti revščini: Nejc Župevec; 

- DS za Afriko: Boštjan Jerman; 

- DS za podnebje in razvoj: Jaka Perharič; 

- DS za človekove pravice v razvojnem sodelovanju: Ana Podgornik; 

- DS za izgradnjo miru: Senta Trebše; 

- DS za prehransko varnost: Tomaž Čebela. 
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11 PRILOGE 

- Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 

- Priloga 2: Seznam nagrajencev ob Dnevu OZN za leto 2009. 

- Priloga 3: Seznam nagrajencev ob Dnevu človekovih pravic za leto 2009. 

- Priloga 4: Iniciativa Jatrofa – povzetek in izzivi. 

- Priloga 5: Dnevni red delavnice o vodenju v Barceloni. 

- Priloga 6: Dnevni red 39. plenarnega zasedanja WFUNA. 

- Priloga 7: Finančno poročilo za leto 2009 in predračun za leto 2010. 


