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1 UVOD 

 

Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2010 opravljalo v 

skladu s statutom svojo osnovno nalogo širiti ideje in poslanstvo Organizacije zdruţenih 

narodov (OZN) zainteresirani in širši javnosti preko svoje knjiţnice in čitalnice, ki sta odprti 

celo leto, z objavljanjem aktualnih dogodkov na spletnih straneh društva v slovenskem in 

angleškem jeziku, z obeleţevanjem spominskih dni OZN, z organizacijo nagradnih razpisov 

ter z organizacijo različnih kampanj in dogodkov za širjenje načel OZN. 

 

Pri svojem delu sodeluje društvo z  Informacijsko sluţbo Zdruţenih narodov na Dunaju in 

Svetovno federacijo društev za Zdruţene narode ter z različnimi sorodnimi  ustanovami 

znotraj Slovenije. 

 

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 zdruţenih 

narodov ter jih strnila v osem jasno oblikovanih ciljev. Ţe leta 2008 smo v Sloveniji začeli 

koordinirati akcijo 'Vstani in ukrepaj', ki je globalni poziv, s katerim izkaţemo 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 tem trenutku je prostovoljcev 29, ki tako ali drugače s 

svojim delom pripomorejo k uresničevanju ciljev, poslanstva in vizije društva. 

 

V novembru 2011 bo društvo praznovalo svojo 60. obletnico. 13. novembra 1951 se je sestal 

iniciativni odbor, ki ga je vodil univ. prof. Makso Šnuderl in tri dni zatem je bil 16. novembra 

1951 sklican ustanovni občni zbor društva, na katerem sta bila sprejeta prvi statut in program 
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dela. 

 

2 FINANCIRANJE 

 

24. marca 2010 je izvršni odbor društva obravnaval poročilo o delu društva za leto 2009 ter 

sprejel zaključni račun za leto 2009 in predračun za leto 2010, ki jih je nato potrdila XXI. 

Skupščina društva dne 30. marca 2010.  

 

V letu  2010 je društvo sklenilo z Ministrstvom za zunanje zadeve RS Pogodbo št. 1811-10-

000131 o sodelovanju na področju delovanja OZN. V skladu s to pogodbo je društvo prejelo 

8.350,00 EUR na podlagi dveh izstavljenih računov za opravljene storitve. 

 

Od zunanjih institucij nam je v letu 2010 Ameriška ambasada donirala 1.113,27 EUR  za  

Milenijsko kampanjo. 

 

Ostale prihodke pa predstavljajo članarina, različna namenska sredstva, donacije iz dohodnine 

in dohodki iz kapitala in obresti. 

 

3 XXI. VOLILNA SKUPŠČINA DRUŠTVA 

 

Na enaindvajseti skupščini društva je bil za predsednika ponovno izvoljen prof. dr. Bojko 

Bučar, za podpredsednika pa doc. dr. Milan Brglez. Za člane izvršnega odbora so bili izvoljeni 

prof. dr. Mirjam Škrk, prof. dr. Borut Bohte, Zofija Klemen Krek, dr. Vesna Kerstin Petrič,  

Joţe Hartman, Matjaţ Kovačič, Miloš Kosić, Boštjan Jerman in Nejc Ţupevec. 

 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni Andrej Škerlavaj, Alenka Bizjak in Martin Brumec, v 

častno razsodišče pa prof. dr. Alenka Šelih, dr. Vera Klopčič in prof. dr. Milan Divjak. 
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Po statutu so bili člani organov društva izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno 

izvoljeni. 

 

4 INFORMATIVNA DEJAVNOST 

4.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA 

 

Knjiţni fond se je v letu 2010 povečal za 114 naslovov, od katerih je društvo plačalo samo en 

letopis, ostale publikacije je društvo prejelo brezplačno od različnih institucij, predvsem FAO, 

DPI, Informacijske sluţbe za ZN na Dunaju, Unesca in Unicefa, Ministrstva za zunanje 

zadeve RS in posameznikov. Arhivirali smo tudi deset nagrajenih del v okviru rednega 

nagradnega razpisa. 

 

Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 
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4.2 SPLETNA  STRAN 

 

Društvo ureja svojo spletno stran (www.unaslovenia.org) z namenom prikaza celostne podobe 

društva in njegovega komuniciranja z javnostjo, ki jo na svojih straneh obvešča o aktualnih 

dogodkih OZN in povezanih področjih ter o delovanju društva.  V letu 2010 je odprlo tudi 

svojo spletno stran v angleškem jeziku. Redno smo dodajali utrinke iz naših dogodkov oz. 

fotogalerije dogodkov. Za urejanje spletne strani sta odgovorna prostovoljca Uroš Zagrajšek 

in Boštjan Jerman, ob pomoči Martina Brumca.  

 

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

razvojnih ciljev (www.milenijski-cilji.si). Na strani se nahaja 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. Za 

urejanje spletne strani sta odgovorna prostovoljca Uroš Zagrajšek in Boštjan Jerman ob 

pomoči Martina Brumca. 

 

5 NAGRADNI RAZPISI 

5.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU OZN 

 

Leta 2010 je društvo na proslavi dneva Zdruţenih narodov v okviru 46. nagradnega razpisa za 

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

Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. 

 

V knjiţnici društva sedaj hranimo 577 nagrajenih del. 

  

Priloga 2: Seznam nagrajenih del 2010. 

http://www.unaslovenia.org/
http://www.milenijski-cilji.si/
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5.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH 

PRAVIC 

 

Ob dnevu človekovih  pravic, l0. decembru, je društvo ţe peto leto razpisalo natečaj za 

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

Glavna tematika natečaja 2010 je bila neenakost. Na likovni natečaj se je odzvalo 44 šol, na 

literarni natečaj 17 šol in na fotografski natečaj dve šoli iz cele Slovenije. V okviru natečaja je 

društvo prejelo 430 likovnih izdelkov, 10 fotografij in 33 esejev. 

 

Prispela dela sta pregledali strokovni komisiji za likovne in fotografske izdelke ter literarne 

izdelke. Nagrajenih je bilo 29 posameznih likovnih izdelkov učencev od prvega do devetega 

razreda in trije skupinski izdelki učencev iz različnih osnovnih šol v Sloveniji  ter trije 

srednješolski likovni izdelki, trije srednješolski fotografski izdelki, štiri osnovnošolski 

literarni prispevki in dva srednješolska literarna prispevka. 

 

Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2010. 

 

5.3 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA ZA PRAVLJICE NA TEMO 

MILENIJSKIH RAZVOJNIH CILJEV  

 

Novembra leta 2009 je društvo prvič razpisalo  natečaj za pravljice na temo milenijskih ciljev 

na katerega je do konca leta prispelo 44 del izmed katerih je posebna komisija  izbrala tri 

pravljice. 2. marca 2010 je društvo v sodelovanju z Mestno knjiţnico Ljubljana organiziralo 

literarni večer »Milenijske pravljice – S pravljico na poti uresničevanja milenijskih razvojnih 

ciljev OZN«, na katerem so podelili nagrade nagrajencem natečaja. Na literarnem večeru so 

prisotne seznanili s tematiko milenijskih razvojnih ciljev in prebrali zmagovalne pravljice.   
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Novembra 2010  je društvo  ponovno razpisalo natečaj za pravljice in do konca leta prejelo 25 

del.  Posebna komisija je izbrala tri pravljice, ki bodo predstavljene in nagrajene v letu 2011. 

Nagradna razpisa in literarni večer sta pripravila prostovoljca Ana Podgornik in Martin 

Brumec. 

 

Priloga 4: Nagrajenci natečaja pravljice na temo milenijskih razvojnih ciljev. 

6 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI OZN 

6.1 MEDNARODNI DAN ŢENA, 8. MAREC 

 

Ob Mednarodnem  dnevu ţena se je društvo pridruţilo številnim institucijam, ki so 5. marca 

2010 v Hiši Evropske unije namenili pozornost na pereč problem nasilja nad ţenskami. 

Društvo je distribuiralo gradivo ob obeleţevanju tega mednarodnega dneva pod naslovom       

»Mednarodni dan ţena 2010 – enake pravice, enake moţnosti: napredek za vse«, in sicer 

sporočilo generalnega sekretarja ZN Ban-Ki-moona ter dokument, ki ga je pripravil Oddelek 

ZN za javno informiranje (DPI) ob 15. obletnici Pekinške deklaracije in nastanka izhodišča za 

ukrepanje, ki sta bila rezultat 4. svetovne konference o ţenskah.   

 

6.2 PROSLAVA DNEVA ZDRUŢENIH  NARODOV, 24. OKTOBER 

 

Društvo je organiziralo proslavo Dneva Zdruţenih narodov 25. oktobra 2010 v Zbornični 

dvorani Univerze v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil gospod nj. eksc. Maher Nasser, 

direktor Informacijskega centra za Zdruţene narode na Dunaju (UNIS), sledila je podelitev 

nagrad najboljšim prispevkom s področja delovanja OZN. 

 

Predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar se je udeleţil proslave Dneva Zdruţenih narodov v 

Slovenj Gradcu  – mestu miru – kjer je imel slavnostni govor minister za zunanje zadeve RS 

gospod Samuel Ţbogar. 
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6.3 DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER 

 

Proslava dneva človekovih pravic je bila 9. decembra 2010 v Zbornični dvorani Univerze v 

Ljubljani. Uvodni govor je imel predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar, ki je poudaril 

pomen obeleţevanja dneva človekovih pravic, slavnostni govornik pa je bil gospod Tone 

Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic, ki je v svojem govoru predvsem poudaril 

pomen otrokovih  pravic. Sledila je podelitev priznanj in nagrad nagrajencem likovnega, 

fotografskega in literarnega natečaja. 

 

Društvo je ob dnevu človekovih pravic distribuiralo sporočilo generalnega sekretarja Ban-Ki-

moona »Na Dan človekovih pravic se zgledujemo po tistih, ki stremijo k temu, da bi ţiveli v 

bolj pravičnem svetu«. 

 

7 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

7.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA 

 

7.1.1 OKROGLA MIZA »MOŢNOSTI ZA NAPREDEK NA PODNEBNIH POGAJANJIH V 

CANCUNU« 

 

23. novembra 2010 je društvo organiziralo okroglo mizo z naslovom » Moţnosti za napredek 

na podnebnih pogajanjih v Cancunu«. Okrogla miza je bila na Fakulteti za druţbene vede pod 

moderatorstvom predsednika društva prof. dr. Bojka Bučarja z namenom seznanjanja o 

trenutni situaciji na področju podnebnih pogajanj po podnebni konferenci v Kopenhagnu 2009 

in pred konferenco v Cancunu ter o tem kako uspešna je Slovenija pri izpolnjevanju 

mednarodnih obveznosti. Na okrogli mizi so sodelovali mag. Andrej Kranjc, Sluţba Vlade za 

podnebne spremembe, Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Ana Novak, 

vodja sektorja za globalne izzive, MZZ. Okroglo mizo je organiziral prostovoljec Alen 



 

 

 

 

 

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 

11 

Toplišek. 

 

7.2 KAMPANJA »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 prostovoljec Boštjan Jerman pripravil projektni predlog za kampanjo za svet 

brez jedrskega oroţja. Projektni predlog je izpopolnil Martin Brumec in tako vzpostavil 

kampanjo »Študentje za svet brez jedrskega oroţja« (več podrobnosti pod točko 8). 

 

7.3 »VSTANI IN UKREPAJ« 

 

Tudi v letu 2010 smo sodelovali pri globalni iniciativi Vstani in ukrepaj, vendar smo jo tudi 

tokrat izvajali v sklopu naše milenijske kampanje, ki smo jo oblikovali in začeli izvajati v 

drugi polovici leta 2009. Več pod naslednjo točko. 

 

7.4 MILENIJSKA KAMPANJA 

 

Ozaveščanje javnosti o pomenu milenijskih razvojnih ciljev (MRC) je bilo tudi v letu 2010 v 

središču pozornosti delovanja našega društva. Kot ţe omenjeno, smo v letu 2008 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 je prostovoljec Boštjan Jerman v 

letu 2010 pripravil razvojni projekt Jatrofa, ki bi ga izvajali v Keniji. Od Ministrstva za 

zunanje zadeve smo pridobili sredstva za izvajanje projekta, vendar s projektom nismo pričeli, 

saj društvo nato ni bilo sposobno v naprej financirati projektne aktivnosti, MZZ pa sredstev 

http://www.unaslovenia.org/mednarodnidanmiru/sporocila.html
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pod nobenim pogojem ne daje v naprej. 

 

7.4.1  LITERARNI VEČER MILENIJSKE PRAVLJICE 

 

Ob zaključku natečaja za pravljice na temo milenijskih razvojnih ciljev, in sicer marca 2010, 

je društvo v literarni uri, ki je potekala v čitalnici Knjiţnice Šiška, seznanilo navzoče s 

tematiko, ki jo milenijski razvojni cilji pokrivajo. Govornica ob dogodku je bila izr. prof. dr. 

Maja Bučar. 

 

7.4.2  DNEVI URESNIČEVANJA MILENIJSKIH RAZVOJNIH CILJEV 

 

Med 15. in 19. septembrom 2010 so v Ljubljani potekali Dnevi uresničevanja Milenijskih 

razvojnih ciljev pod naslovom »Vstani in ukrepaj« z namenom seznanjanja javnosti z 

aktivnostmi, ki delujejo na področju uresničevanja Milenijskih ciljev in izpostaviti rešitve, ki 

bi zagotavljale njihov hitrejši napredek do leta 2015. 

 

Pri organizaciji so sodelovale različne institucije in med njimi tudi društvo. Akcijo so 

finančno podprle slovenske in mednarodne organizacije med njimi Ministrstvo za zunanje 

zadeve RS, UNIS, EKOŠOU, Britansko veleposlaništvo, British Council, Občina Trzin. 

 

Vse dni Dnevov je potekala simulacija SiMUN, Mednarodna simulacija Organizacije 

zdruţenih narodov, ki je bila posvečena diskusiji o treh temah – situacija v Demokratični 

republiki Kongo, podnebne spremembe in odpravljanje svetovne revščine. 

 

15. septembra  2010 so se pričeli Dnevi pod geslom »Od kod prihajajo pravljice«, ki se 

nanaša na pobudo OZN za sprejem Milenijske deklaracije in Milenijskih razvojnih ciljev leta 

2000. Tega dne so potekali v organizaciji Društva za spodbujanje in razvoj mednarodnih 

odnosov (MEOS) na Fakulteti za druţbene vede razgovor z veleposlaniki in slavnostna 

otvoritev SIMUN-a ter v organizaciji Zavoda Voluntariat, Društva Humanitas in Društva 
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Afriški center v Metelkovem mestu Medkulturni kulturno-glasbeni večer. 

 

16. septembra 2010 so se Dnevi nadaljevali pod geslom »Zgodba o nevladni druţini«, ki se 

nanaša na uresničitev Milenijskih razvojnih ciljev do leta 2015 in pri tem vzpodbuja nevladne 

organizacije da na prispevajo k hitrejšemu doseganju ciljev s pripravo in izvedbo številnih 

projektov tako doma kot v tujini. V organizaciji Zavoda Voluntariat in Društva Humanitas  na 

Prešernovem trgu Trţnica  A.W.A.R.E. pod naslovom »Uresničimo milenijske razvojne cilje« 

Na tem dogodku je društvo sodelovalo v delavnici za šole. 

 

17. septembra 2010 je bil pod geslom »Zakaj imajo Milenijski cilji osem nog?«, ki se nanaša 

na osem milenijskih  razvojnih ciljev (revščina, lakota, bolezni, slabe bivalne razmere, 

izključenost, enakopravnost ţensk, izobraţevanje in okoljska trajnost) organiziran na Fakulteti 

za druţbene vede posvet »Uresničevanje Milenijskih razvojnih ciljev: Med pravljico in 

resničnostjo«. Posvet se je pričel z nagovorom g. Maherja Nasserja, direktorja Informacijske 

sluţbe ZN na Dunaju, sledila je panelna razprava in tri delavnice. Posvet so organizirali  

Zavod Voluntariat, Sloga-platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Društvo 

Humanitas, MEOS in naše društvo. 

 

18. septembra 2010 je bil pod geslom »Modri oče pravi: Skupaj nam bo uspelo !« organiziran 

v Orto baru zaključni dobrodelni koncert. 

 

19. september 2010 so se Dnevi uresničevanja milenijskih razvojnih ciljev končali  z geslom  

» Ananasi in vrč znanja«. Ta dan je zaključil s svojim delom SiMUN. 

 

7.5 SLOVENSKA SIMULACIJA ZDRUŽENIH NARODOV - SiMUN 

 

Vzporedno z Dnevi uresničevanja milenijskih ciljev je v Sloveniji ţe tretjič potekala 

mednarodna simulacija Generalne skupščine  in Varnostnega sveta Zdruţenih narodov  



 

 

 

 

 

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 

14 

(SiMUN) kot oblika neformalnega izobraţevanja, ki vsako leto mladim ponuja moţnost, da se 

preizkusijo v vlogi delegatov in pogajalcev glede na pereče probleme mednarodne skupnosti.  

 

Dogodek se  je z mednarodno udeleţbo odvijal od 14. do 19. septembra 2010 na Fakulteti za 

druţbene vede v Ljubljani v organizaciji Društva za spodbujanje in razvoj mednarodnih 

odnosov MEOS in v sodelovanju našega društva in je bil posvečen diskusiji o treh temah: 

situaciji v DR Kongu, podnebnih spremembah in odpravljanju svetovne revščine.  

 

7.6 POSVET ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO Z NASLOVOM  »KULTURA 

SOBIVANJA V SODOBNI DRUŽBI – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI«  

 

V Ljubljani je 3. decembra 2010 Zavod RS za šolstvo organiziral posvet za zaposlene v 

šolstvu, s katerim je ţelel opozoriti na pomen civilne druţbe in drţavljanske vzgoje v 

izobraţevanju. K sodelovanju so bile povabljene tudi nevladne organizacije, ki organizirajo 

aktivnosti na  osnovnih in srednjih šolah, da  na posvetu predstavijo svoje programe.  V imenu 

društva sta se posveta udeleţili prostovoljki Ana Podgornik in Adriana Aralica, Boštjan 

Jerman pa je v imenu društva skupaj s koordinatorico posveta moderiral delavnico z naslovom 

»Ţivljenje v skupnosti«. 

 

7.7 IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV 

 

Prostovoljci društva se redno izobraţujejo 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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7.8 PRAKSA ŠTUDENTOV NA DRUŠTVU 

 

V skladu z dogovorom s prof. dr. Zlatkom Šabičem lahko študenti Mednarodnih odnosov z 

delom na društvu opravijo obvezno prakso. Osnovni namen oziroma cilj prakse je študente 

seznaniti z vsebino dela društva in s področjem delovanja sistema OZN. Študentje so imeli 

moţnost sami izbrati področje delovanja, ki jih zanima, ali pa jim je bilo dodeljeno. V ta 

namen smo organizirali informativne sestanke, kjer se jim je predstavilo društvene aktivnosti, 

da so si laţje našli svoje interesno 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. 

  

V letu 2010 je prakso na društvu pod mentorstvom Boštjana Jermana opravila Melisa Mujić, 

ki je pripravila raziskovalno nalogo z naslovom »Razvojni izzivi Afrike«, sodelovala pa je 

tudi na trţnici A.W.A.R.E. v okviru Dnevov uresničevanja Milenijskih razvojnih ciljev. 
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8. KAMPANJA »ŠTUDENTJE ZA SVET BREZ JEDRSKEGA 

OROŽJA« 

 

V okviru kampanje proti nuklearnemu oroţju je društvo organiziralo v svojih prostorih 3. 

novembra 2010 in 1. decembra 2010 dva filmska večera. Na prvem večeru je bil na sporedu 

dokumentarni film Trinity and beyond : The Atomic Bomb (ZDA, 1995), ki ga reţiral Peter 

Kuran in je prikazal arhivske posnetke poskusov z nuklearnim oroţjem ter razvoj in testiranje 

nuklearnega oroţja, začenši z ameriškim Trinity testom leta 1945 pa vse do prvih kitajskih 

testov atomskih bomb leta l964. Na drugem večeru je bil na sporedu  animirani japonski film 

iz leta 1983 Bosonogi Gen (Hadashi no Gen, Japonska, 1983), posnet po istoimenski seriji 

japonskih stripov avtorja Keijija Nakazawe, ki prikazuje drugo svetovno vojno na Japonskem 

s perspektive otroka. Dogajanje se nanaša na bombardiranje Hirošime in izkušnje glavnega 

lika - Gena - s posledicami nuklearne eksplozije. Oba dogodka sta se zaključila z debato in 

skromno pogostitvijo. 

 

9 FESTIVAL LUPA 

 

30. septembra je v okviru 9. festivala nevladnih organizacij LUPA, ki ga je organiziral 

CNVOS, v Ljubljani potekal Bazar nevladnih organizacij. Bazar se je odvijal 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. 

 

Med 150 organizacijami je svoje aktivnosti predstavljalo tudi Društvo za ZN za Slovenijo. 

Prostovoljca Ana Podgornik in Tomaţ Čebela sta ţelela zainteresiranim obiskovalcem Bazarja 

kar najbolj pribliţati društvo, njegove dejavnosti in OZN na splošno. Obiskovalci so na 
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stojnici društva našli brošure o društvu in različnih iniciativah OZN, s prostovoljcema pa so 

lahko pokramljali o milenijskih razvojnih ciljih, človekovih pravicah in drugih aktualnih 

mednarodno političnih zadevah, ki jih pokriva OZN.  

 

10 NACIONALNI KONKURENČNI IZPITI ZA 

ZAPOSLOVANJE MLADIH STROKOVNJAKOV V SISTEMU 

OZN 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je 1. decembra 2010 na Fakulteti za druţbene vede 

organiziralo opravljanje nacionalnih konkurenčnih izpitov za zaposlovanje v sistemu OZN. 

Pri izvedbi sta skupaj z gospo Valerijo Mikelj, MZZ, in gospo Yvone Richard, Human 

Resource Department na Dunaju, pomagala prostovoljca društva Adriana Aralica in Tomaţ 

Mikelj. 

 

11 RAZNO 

11.1 UNESCO 

 

Društvo je preko svojega predstavnika v Nacionalni komisiji za UNESCO, Boštjana Jermana, 

redno sodelovalo na vseh njenih sestankih ter drugih aktivnostih, pri tem pa je bil tudi deleţen 

pomoči prostovoljke Ane Podgornik. Decembra se je društvo odzvalo na pobudo Slovenske 

nacionalne komisije za UNESCO, in sicer na razpis za sofinanciranje projektov ter prijavilo 

pet projektov. Januarja 2011 je Izvršni odbor nacionalne komisije za leto 2011 potrdil 

sofinanciranje dveh predlaganih projektov, in sicer: organizacija okrogle mize »Vloga 

UNESCO znotraj sistema OZN« ter »Dopolnitev in ponatis brošure Milenijski razvojni cilji«.  
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11.2 UREJANJE VSEBIN NA WIKIPEDIJI 

 

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

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

Vnos za društvo je dostopen na: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_za_Zdru%C5%BEene_narode_za_Slovenijo. 

 

11.3 SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH SLOGE 

 

Društvo se še naprej vključuje 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 predstavnikov NVO in izmenjavo njihovih izkušenj, idej, prepričanj, na drugi strani 

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

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

2 meseca. 

 

Odločili smo se sodelovati pri naslednjih delovnih skupinah (za leto 2010): 

- DS za globalno učenje: Tomaţ Čebela; 

- DS za boj proti revščini: Nejc Ţupevec; 

- 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: Tomaţ Čebela. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_za_Zdru%C5%BEene_narode_za_Slovenijo
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11.4 UDELEŽBA PREDSEDNIKA DRUŠTVA 

 

Predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar je 20. oktobra 2010 na TV 3 sodeloval v razpravi o 

smrtni kazni. 

 

4. novembra 2010 je bil povabljen na druţenje Mednarodnega Evropskega gibanja v Dobrovi 

v Goriških Brdih. 

 

11.5 CELOSTNA PODOBA DRUŠTVA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 

 

V letu 2010 smo dobili celostno podobo društva, in sicer celostno podobo za številne 

promocijske materiale društva. Podobo je pripravila prostovoljka Maja Knez. 

 

11.6 MLADINSKA SEKCIJA 

 

V letu 2010 smo na volilni skupščini vnesli potrebne spremembe v statut društva in tako 

omogočili formalno oblikovanje mladinske sekcije. V ta namen se je pripravil tudi pravilnik o 

delovanju sekcije, ki pa bo ga bomo potrdili na skupščini leta 2011. 
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12 PRILOGE 

- Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 

- Priloga 2: Seznam nagrajencev ob Dnevu OZN za leto 2010. 

- Priloga 3: Seznam nagrajencev ob Dnevu človekovih pravic za leto 2010. 

- Priloga 4: Nagrajenci natečaja pravljice na temo milenijskih razvojnih ciljev. 

- Priloga 5: Finančno poročilo za leto 2009 in predračun za leto 2010. 


