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1 UVOD 

 

Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2011 v 

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

združenih narodov (OZN) zainteresirani in širši javnosti preko svoje knjižnice in čitalnice, ki 

sta odprti celo leto, z objavljanjem aktualnih dogodkov na spletnih straneh društva v 

slovenskem in angleškem jeziku, z obeleževanjem spominskih dni ZN, z organizacijo 

nagradnih razpisov ter z organizacijo različnih kampanj in dogodkov za širjenje načel ZN. 

 

Pri svojem delu društvo sodeluje z Informacijsko službo Združenih narodov (United �ations 

Information Service, UNIS) na Dunaju, Svetovno federacijo društev za Združene narode 

(World Federation of United �ations Associatios, WFUNA), Mednarodno mrežo mladinskih 

organizacij in sekcij društev za ZN (United �ations Youth Associations �etwork, UNYANET) 

in z različnimi sorodnimi ustanovami znotraj Slovenije. 

 

Svojo pozornost in dejavnosti smo osredotočili na milenijske razvojne cilje, ki so jih na 

začetku novega tisočletja svetovni javnosti in vladam ponudili ZN ter jih strnili v osem jasno 

oblikovanih ciljev. 

 

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

predsednika prof. dr. Bojka Bučarja. V tem trenutku je prostovoljcev 30, ki tako ali drugače s 

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

 

Na XXII. skupščini leta 2011 so bile sprejete spremembe statuta društva, ki so omogočile 

formalno oblikovanje mladinske sekcije, sprejet pa je bil tudi Pravilnik o delovanju mladinske 

sekcije. Mladinska sekcija je bila ustanovljena 7. aprila 2011. Za predsednico in 

podpredsednico mladinske sekcije sta bili izvoljeni Adriana Aralica in Ana Podgornik, člani 

upravnega odbora mladinske sekcije pa so postali Tjaša Božič, Maja Knez, Matic Kumer, 
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Alen Toplišek in Nejc Župevec. 

2 FI�A�CIRA�JE 

 
Delovno poročilo bo dopolnjeno s podatki o financiranju po tem, ko bo izvršni odbor društva 

sprejel zaključni račun za leto 2011 in ga bo potrdila skupščina društva (predvidoma marca 

2012).  

 

3 I�FORMATIV�A DEJAV�OST 

3.1 K�JIŽ�ICA I� ČITAL�ICA 

 

Knjižni fond se je v letu 2011 povečal za približno 100 naslovov. Arhivirali smo tudi deset 

nagrajenih del v okviru rednega nagradnega razpisa. 

 

Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 

 

3.2 SPLET�E STRA�I 

 

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 ZN 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 bila odgovorna prostovoljca Boštjan 

Jerman in Uroš Zagrajšek ob pomoči Martina Brumca.  

 

Društvo je redno dopolnjevalo in objavljalo vsebine na svoji tematski spletni strani na temo 

milenijskih razvojnih ciljev. Spletna stran obstaja od leta 2009, ko je nastala v sklopu 
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Milenijske kampanje društva (www.milenijski-cilji.si). Na strani se nahaja podroben opis vseh 

osmih milenijskih ciljev, opis kampanje 'Vstani in ukrepaj', predlogi za udejstvovanje, 

priporočeno branje, galerije slik od 'Vstani in ukrepaj' 2008 in 2009 ter partnerji Milenijske 

kampanje. Za urejanje spletne strani bila sta odgovorna prostovoljca Boštjan Jerman in Uroš 

Zagrajšek ob pomoči Martina Brumca. 

 

Leta 2011 so člani društva v sodelovanju s Katedro za obramboslovje na Fakulteti za 

družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani (UL) na naslovu www.mirovne-operacije.si 

vzpostavili spletno stran o mirovnih operacijah. Spletna stran vsebuje opredelitev mirovnih 

operacij in opredeljuje vlogo Republike Slovenije (RS), na strani pa so objavljena tudi gradiva 

o operacijah. Spletno stran je pripravil in jo urejal prostovoljec Boštjan Jerman. Vsebino 

strani je pripravil v sodelovanju s prostovoljko Jasno Panič. 

 

4 �AGRAD�I RAZPISI 

4.1 �AGRAD�I RAZPIS DRUŠTVA OB D�EVU ZDRUŽE�IH 

�ARODOV 

 

Leta 2011 je društvo na proslavi dneva ZN v okviru 47. nagradnega razpisa za najboljša dela s 

področja delovanja ZN nagradilo 10 del diplomantov Pravne fakultete in FDV UL in 

Evropske pravne fakultete Univerze v Novi Gorici, posebno priznanje pa je podelilo 

diplomantu Filozofske fakultete UL. 

 

V knjižnici društva sedaj hranimo 588 nagrajenih del. 

  

Priloga 2: Seznam nagrajenih del 2010. 
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4.2 �AGRAD�I RAZPIS DRUŠTVA OB D�EVU ČLOVEKOVIH 

PRAVIC 

 

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

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

Glavna tematika natečaja 2011 je bila pravica do izobraževanja. Na likovni natečaj se je 

odzvalo 43 osnovnih in srednjih šol iz cele Slovenije. V okviru natečaja je društvo prejelo 285 

likovnih izdelkov in 55 esejev. 

 

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

izdelke. Nagrajenih je bilo 13 posameznih likovnih izdelkov učencev od prvega do devetega 

razreda in trije skupinski izdelki učencev osnovnih šol ter štirje osnovnošolski literarni 

prispevki in en srednješolski literarni prispevek. 

 

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

 

5 OBELEŽEVA�JE SPOMI�SKIH D�I ZDRUŽE�IH 

�ARODOV 

 

5.1 PROSLAVA DNEVA ZDRUŽENIH NARODOV, 24. OKTOBER 

 

Društvo je organiziralo proslavo dneva ZN 26. oktobra 2011 v Zbornični dvorani UL. 

Slavnostni govornik je bil g. Janos Tisovszky, v. d. direktorja UNIS na Dunaju, sledila je 

podelitev nagrad najboljšim prispevkom s področja delovanja OZN. 
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5.2 PROSLAVA 60-LETNICE DELOVANJA DRUŠTVA 

 

16. novembra 2011 je društvo obeležilo svojo 60-letnico delovanja. Na proslavi, ki je bila 

organizirana na sedežu društva, je kot slavnostna govornica spregovorila ga. Eva Tomič, vodja 

Sektorja za človekove pravice na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ), o ZN in človekovih 

pravicah v zadnjih 60 letih ter o prispevku Slovenije od osamosvojitve. Na proslavi pa je bila 

predstavljena tudi publikacija »Zgodovina Društva za Združene narode za Slovenijo«, ki 

predstavlja pregled razvoja društva in društvenih dejavnosti od njegovega nastanka 16. 

novembra 1951 do danes. Uvodne besede publikacije so delo predsednika društva prof. dr. 

Bojka Bučarja. Avtorice besedil so Adriana Aralica, Tjaša Božič, Anastasia Petra in Ana 

Podgornik. Publikacija je nastala na podlagi podatkov, pridobljenih iz arhivov društva in 

diplomskega dela Sama Rusa, ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Boža Repeta. 

 

5.2 PROSLAVA DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER 

 

Proslava dneva človekovih pravic je bila 12. decembra 2011 v Zbornični dvorani UL. Uvodni 

govor je imel predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar, ki je poudaril pomen obeleževanja 

dneva človekovih pravic, slavnostna govornica pa je bila dr. Zdenka Čebašek – Travnik, 

varuhinja človekovih pravic. Sledila je podelitev priznanj in nagrad nagrajencem likovnega, 

fotografskega in literarnega natečaja. Društvo je proslavo organiziralo v sodelovanju z 

Uradom varuhinje človekovih pravic in UNIS na Dunaju. 

 

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

Ki-moona »2011 je bilo izjemno leto za človekove pravice: sprožil se je nov val 

demokratičnih prehodov«. 
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7 IZOBRAŽEVAL�A DEJAV�OST 

7.1 OKROGLE MIZE I� PREDAVA�JA 

 

Dne 27. junija 2011 je bilo na društvu organizirano predavanje »Petindvajset let pozneje –  

civilna raba jedrske energije in zagotavljanje jedrske varnosti«. Predaval je dr. Marko Čepin, 

profesor na Fakulteti za elektrotehniko UL in predsednik Društva jedrskih strokovnjakov 

Slovenije, ki je v luči katastrofe v Fukušimi predstavil koncept jedrske varnosti, pojasnil, 

kako varna je slovenska jedrska elektrarna, ter osvetlil vlogo Mednarodne agencije za jedrsko 

energijo (International Atomic Energy Agency, IAEA) pri zagotavljanju jedrske varnosti. 

Dne 26. oktobra 2011 je bila v sodelovanju z MZZ na FDV v Ljubljani organizirana delavnica 

o zaposlovanju v sistemu OZN, ki jo je vodil v. d. direktorja UNIS na Dunaju g. Janos 

Tisovszky. Na delavnici so se udeleženci podrobneje seznanili s strukturo delovanja ZN in 

programom zaposlovanja mladih strokovnjakov v OZN (U� Young Professionals 

Programme). 

Proslava ob 60-letnici delovanja društva je bila organizirana 16. novembra 2011. Slavnostna 

govornica je bila ga. Eva Tomič, vodja Sektorja za človekove pravice na MZZ. 

 

Dne 21. novembra 2011 je društvo na FDV v Ljubljani organiziralo predavanje g. Jureta 

Riflja, posebnega koordinatorja MZZ za Afganistan, z naslovom »Deset let aktivne 

mednarodne prisotnosti v Afganistanu«. Predstavljeni so bili glavni izzivi in ovire na poti 

stabilizacije afganistanske države, s katerimi sta se v zadnjih desetih letih soočali tako 

mednarodna kot lokalna skupnost. 

 

7.2 KAMPA�JA »DAJ MI MIR!« 
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Dne 21. septembra svet praznuje 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 orožja. Projektni predlog je izpopolnil Martin Brumec in tako vzpostavil 

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

 

7.3 »VSTA�I I� UKREPAJ« 

 

Tudi v letu 2011 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 MILE�IJSKA KAMPA�JA 

 

Milenijska kampanja 2011 je potekala v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za 

UNESCO (SNKU). 19. oktobra 2011 je bila na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani 

organizirana okrogla miza z naslovom »Vloga UNESCO pri uresničevanju milenijskih 

razvojnih ciljev«. Na okrogli mizi so sodelovali Melani Centrih, koordinatorka Mreže 

UNESCO združenih šol v Sloveniji; Gašper Hrastelj iz Urada za UNESCO; Mojca Kunst iz 

Zavoda Kozjanski park; izr. prof. dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za 

narodnostna vprašanja; in prof. dr. Stanislav Pejovnik, predsednik SNKU in rektor UL. 

Okroglo mizo je moderiral predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar. Na okrogli mizi je bila 

predstavljena druga izdaja brošure »Milenijski razvojni cilji, na poti uresničevanja«, ki ga je s 

podporo SNKU pripravilo društvo. Avtor uvodnih besed je predsednik RS dr. Danilo Türk, 

avtorji besedil pa so Adriana Aralica, Martin Brumec, Boštjan Jerman, Jana Mahorčič, Ana 

Podgornik in Alen Toplišek. Oba projekta sta bila sofinancirana s strani SNKU. 
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7.4.1  LITERARNI VEČER MILENIJSKE OTROŠKE ZGODBE 

 

Dne 10. marca 2011 se je v organizaciji društva in Mestne knjižnice Ljubljana v čitalnici 

Knjižnice Šiška odvil literarni večer milenijskih otroških zgodb. 

Po uvodnem pozdravu direktorice Mestne knjižnice Ljubljana mag. Jelke Gazvoda in 

predsednika društva prof. dr. Bojka Bučarja je prisotne nagovorila vodja Sektorja za razvojno 

sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ mag. Alenka Suhadolnik, ki je v svojem govoru 

predstavila vlogo RS v milenijski kampanji ZN. 

  

Sledila je podelitev nagrad nagrajencem natečaja za otroško zgodbo na temo milenijskih 

razvojnih ciljev. Nagrade je društvo podelilo Majdi Pajer (1. mesto), Olgi Gutman (2. mesto) 

in Zdenki Kokotec (3. mesto), ki so po podelitvi svoje nagrajene zgodbe delile tudi z 

občinstvom. 

 

7.5 KAMPA�JA »ŠTUDE�TJE ZA SVET BREZ JEDRSKEGA 

OROŽJA« 

 

V okviru kampanje proti jedrskemu orožju je društvo nadaljevalo z organizacijo filmskih 

večerov, s katero je začelo v letu 2010. V letu 2011 je bil organiziran en filmski večer, in sicer 

20. januarja 2011. V prostorih društva je bil predvajan film Dr. Strangelove (Dr. Strangelove 

or: how I learned to stop worrying and love the bomb, ZDA, 1964). Film je leta 1964 

produciral in režiral režiser Stanley Kubrick, bil pa je tudi soavtor scenarija. Skozi film se 

razvija zgodba neuravnovešenega generala zračnih sil Združenih držav Amerike (ZDA), ki 

ukaže jedrski bombni napad na Sovjetsko zvezo; film sledi tudi predsedniku ZDA, njegovim 

svetovalcem in drugim oficirjem, ki poskušajo preklicati napad in preprečiti jedrsko 

apokalipso, ter posadki bombnika, ki naj bi atomsko bombo »dostavila« v Sovjetsko zvezo. 

Ogledu filma je sledila pogostitev. 
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7.6 FESTIVAL LUPA 

 

Dne 15. septembra, na mednarodni dan demokracije, je v centru Ljubljane potekal Bazar 

nevladnih organizacij. Bazar je predstavljal enega izmed vrhuncev 10. festivala nevladnih 

organizacij LUPA, ki ga vsako leto organizira CNVOS. Med 150 organizacijami je svoje 

aktivnosti predstavljalo tudi društvo.  

 

Prostovoljci društva so obiskovalcem bazarja poskušali približati društvo, njegove dejavnosti 

in OZN na splošno. V duhu mednarodnega dneva demokracije so z njimi razpravljali tudi o 

vlogi ZN pri podpori demokratičnih procesov po svetu. Vsak mimiodoči je bil povabljen, da s 

prostovoljci društva deli kratko misel o demokraciji. Zbrane misli so bile objavljene na 

spletnih straneh društva tako v slovenščini kot v angleščini. 

 

7.7 IZOBRAŽEVA�JE PROSTOVOLJCEV 

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

organizacije, še posebej CNVOS in Nacionalna agencija programa Mladi v akciji, pri čemer 

sta prioritetni temi pridobivanje sredstev in projektno delo. 

 

7.8 PRAKSA ŠTUDE�TOV �A DRUŠTVU 

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

FDV UL 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 možnost sami izbrati področje delovanja, ki jih zanima, ali pa jim je bilo le-to dodeljeno. 
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V ta namen smo organizirali informativne sestanke, kjer se jim je predstavilo društvene 

aktivnosti, da so si lažje 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 2011 je prakso na društvu pod mentorstvom Boštjana Jermana opravila Jasna Panič, ki 

je sodelovala pri pripravi gradiv za spletno stran o mirovnih misijah, za društveno spletno 

stran je pripravljala aktualne novice in sodelovala na Bazarju nevladnih organizacij – Lupa. 

 

7.9 EKSKURZIJE 

 

Prostovoljca Adriana Aralica in Alen Toplišek sta skupaj s prof. dr. Zlatkom Šabičem 

organizirala strokovno ekskurzijo v Ženevo za študente Mednarodnih odnosov na FDV UL. 

Ekskurzija je potekala med 11. in 15. aprilom 2011, udeleženci ekskurzije pa so obiskali sedež 

ZN, Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (Office of the U� High Commissioner 

for Human Rights), Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (World Intellectual 

Property Organisation), Mednarodni odbor Rdečega križa (International Committee of the 

Red Cross), Svetovno meteorološko organizacijo (World Meteorological Organization), 

Svetovno trgovinsko organizacijo (World Trade Organization), Urad visokega komisarja ZN 
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za begunce (U� High Commissioner for Refugees), Mednarodno organizacijo dela 

(International Labour Organization), Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi, 

Svetovno zdravstveno organizacijo (World Health Organization) in The Graduate Institute of 

International and Development Studies.  

 

8 MLADI�SKA SEKCIJA 
 

V okviru društva že nekaj časa aktivno deluje skupina mlajših prostovoljcev. Slednja je pred 

dobrim letom dni podala pobudo za ustanovitev mladinske sekcije društva, ki bi združevala 

člane društva v starosti med 15 in 29 let ter omogočala bolj transparentno in formalno obliko 

delovanja mladine znotraj društva. Formalna oblika delovanja omogoča možnost prijave na 

mladinske razpise. Mladinska sekcija je bila ustanovljena 7. aprila 2011. 

Med 5. in 8. avgustom 2011 se je delegacija mladinske sekcije društva udeležila srečanja 

mladinskih sekcij društev za ZN in mladinskih društev za ZN na Dunaju. Cilj štiri dnevnega 

druženja mladih iz vse Evrope je bila ustanovitev UNYANET ter sodelovanje na seminarju 

»Youth projects and cooperation seminar«. Poleg slovenskega društva so na Dunaj prispeli 

tudi predstavniki društev iz Avstrije, Finske, Nemčije, Norveške, Poljske, Romunije, Rusije, 

Srbije, Španije, Švice in Turčije. Novoustanovljena UNYANET, katere ustanovna članica je 

tudi mladinska sekcija društva, predstavlja pomemben korak na poti povezovanja mladih, ki 

delujejo na področju ZN. Mladim iz različnih držav ponuja nov prostor, kjer lahko s skupnimi 

močmi izvajajo projekte in z njimi podpirajo načela ter prispevajo k uresničevanjem ciljev 

ZN. Srečanja na Dunaju so se v imenu slovenske mladinske sekcije udeležile Adriana Aralica, 

Natassa Petra in Ana Podgornik.  

 

Od 24. do 26. novembra 2011 je v Švici potekala tridnevna delavnica o komunikaciji z mediji. 

Na dogodku, ki ga je organizirala švicarska mladinska organizacija za ZN – JUNES, so 

sodelovali predstavniki sorodnih organizacij iz Turčije, Avstrije, Finske, Norveške, Romunije, 
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Nemčije, Švice in Slovenije. Prvi tak dogodek, ki ga je od svoje ustanovitve avgusta 2011 

UNYANET organizirala za svoje članice, je bil pospremljen s pozitivnimi odzivi udeležencev. 

Med drugim je bil sam cilj tridnevnega srečanja tudi, da bi z novim pridobljenim znanjem s 

področja komunikacije z mediji udeleženci znali promovirati aktivnosti v društvu in načela 

ZN. Eden izmed rezultatov delavnice bo tudi izdelava priročnika za komunikacijo z mediji, v 

katerem bodo povzeti poudarki švicarskega programa in bo na voljo vsem, ki se delavnice 

niso udeležili. Delavnice sta se v imenu mladinske sekcije društva udeležila Peter Kumer in 

Ana Podgornik. 

 

Predstavniki mladinske sekcije so se v letu 2011 redno udeleževali spletnih mesečnih 

sestankov UNYANET, v okviru katerih so poročali o dogajanju v matičnih organizacijah, in 

načrtovali skupne dejavnosti te mednarodne mreže. Rezultati sodelovanja so med drugim že 

omenjeno srečanje na Dunaju in delavnica v Švici, pa tudi npr. vzpostavitev spletne strani 

UNYANET (http://unyanet.org/). 

 

9 YOU�G PROFESSIO�AL PROGRAMME EXAMI�ATIO�S 
 

MZZ je 7. decembra 2011 na FDV v Ljubljani organiziralo opravljanje nacionalnih 

konkurenčnih izpitov za zaposlovanje mladih strokovnjakov v sistemu OZN. Pri izvedbi je 

pomagal prostovoljec društva Zoran Ogrizek. 

 

10 RAZ�O 

10.1 U�ESCO 

 

Društvo je preko svojega predstavnika v SNKU Boštjana Jermana redno sodelovalo na vseh 

njenih sestankih ter drugih aktivnostih, pri tem pa je bil tudi deležen pomoči prostovoljke Ane 

Podgornik. V letu 2011 je društvo v sodelovanju s SNKU izvedlo dva projekta: organizacijo 
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okrogle mize »Vloga UNESCO znotraj sistema OZN« in »Dopolnitev in ponatis brošure 

Milenijski razvojni cilji«.  

 

10.2 SODELOVA�JE Z MI�ISTRSTVOM ZA ZU�A�JE ZADEVE 
 

Predstavniki društva so se maja in junija 2011 udeležili dveh sestankov na MZZ. Rdeča nit 

obeh srečanj so bile človekove pravice. 20. maja 2011 je minister za zunanje zadeve Vasilij 

Žbogar predstavnike nevladnih organizacij (NVO) povabil na tradicionalno letno srečanje 

ministrstva z NVO, ki delujejo na področju človekovih pravic. Minister Žbogar je 

predstavnike nevladnih organizacij seznanil z dejavnostmi zunanje politike RS za 

uveljavljanje in varstvo človekovih pravic tako na bilateralni kot multilateralni ravni. Pri tem 

je še posebej izpostavil delo Sveta OZN za človekove pravice, dosežke iz njegovih zadnjih 

treh rednih in izrednih zasedanj. V imenu društva sta se srečanja udeležila Ana Podgornik in 

Andraž Fajdiga. 

Predstavniki društva so bili vabljeni na sestanek širše delovne skupine za izvajanje druge faze 

Svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice, ki je potekal 17. junija 2011. 

Organizator sestanka je bil Sektor za človekove pravice MZZ oz. njen vodja, ga. Eva Tomič, 

ki je hkrati tudi vodja medresorske skupine za izobraževanje za človekove pravice. Na 

sestanku, na katerega so bili vabljeni predstavniki drugih ministrstev, NVO, policije in 

univerz, so bili predstavljeni Akcijski načrt svetovnega programa za izobraževanje za 

človekove pravice, dosedanje delo v zvezi z izvajanjem druge faze svetovnega programa, 

analiza stanja izobraževanja za človekove pravice v javni upravi in visokem šolstvu, 

delovanje delovnih skupin za globalno učenje in človekove pravice pri Slogi ter izvajanje prve 

faze svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice. Sestanka sta se s stani 

društva udeležili Adriana Aralica in Ana Podgornik. 
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10.3 SODELOVA�JE V DELOV�IH SKUPI�AH 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 priložnost 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 2011): 

- DS za globalno učenje: Tomaž Čebela in Adriana Aralica; 

- DS za boj proti revščini: Anastasia Petra; 

- DS za Afriko: Boštjan Jerman; 

- DS za podnebje in razvoj: Jaka Perharič; 

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

- DS za prehransko varnost: Anastasia Petra. 

 

10.4 UREJA�JE VSEBI� �A 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. 
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11 PRILOGE 

- Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 

- Priloga 2: Seznam nagrajencev ob dnevu OZN za leto 2011. 

- Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2011. 

- Priloga 4: Finančno poročilo za leto 2010 in predračun za leto 2011. 

 


