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1 UVOD 

 

Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2012 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 raznih kampanj in dogodkov za širjenje načel ZN. 

 

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

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

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

organizacij in sekcij društev za ZN (United Nations Youth Associations Network, UNYANET) 

in z različnimi sorodnimi ustanovami znotraj Slovenije. 

 

V letu 2012 smo svojo pozornost in dejavnosti osredotočili na milenijske razvojne cilje, 

promocijo miru in vlogo UNESCO znotraj sistema OZN. 

 

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

predsednika prof. dr. Bojka Bučarja. V tem trenutku je prostovoljcev 40, ki tako ali drugače s 

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

 

2 FINANCIRANJE 

 

Dne 21. marca 2012 je izvršni odbor društva obravnaval poročilo o delu društva za leto 2011 

ter sprejel zaključni račun za leto 2011 in predračun za leto 2012, ki jih je nato potrdila XXIII. 

skupščina društva dne 21. marca 2012.  

 

V letu 2012 je društvo z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) RS sklenilo Pogodbo št. 

1811/12/000090 o sodelovanju na področju delovanja ZN. V skladu s to pogodbo je društvo 
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prejelo 5.810,00 EUR na podlagi izstavljenega računa za opravljene storitve. 

 

Od zunanjih institucij nam je v letu 2012 Veleposlaništvo Združenih držav Amerike (ZDA) v 

Sloveniji doniralo 368,66 EUR za kampanjo 'Daj mi mir'. Od Slovenske nacionalne komisije 

za UNESCO (SNKU) smo prejeli 2.500,00 EUR za izdajo publikacije o vlogi UNESCO pri 

zaščiti svetovne dediščine. 

 

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

in dohodki iz kapitala in obresti. 

 

3 INFORMATIVNA DEJAVNOST 

3.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA 

 

Knjižni fond se je v letu 2012 povečal za približno 110 naslovov. Arhivirali smo tudi deset 

nagrajenih del v okviru rednega nagradnega razpisa. 

 

Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 

 

3.2 SPLETNE STRANI 

 

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 Petra Kumra.  

 

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

milenijskih razvojnih ciljev, ki je nastala v sklopu Milenijske kampanje društva 

(www.milenijski-cilji.si). Stran širšo javnost ozavešča s predstavitvijo vseh osmih ciljev in 

http://www.unaslovenia.org/
http://www.milenijski-cilji.si/


 

 

 

 

 

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 

5 

specifičnih ciljev, predlogi za udejstvovanje ter branje za mlajše in starejše, opisom kampanje 

'Vstani in ukrepaj' in nekaterimi drugimi koristnimi povezavami predlogi za udejstvovanje. Za 

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

pomoči Martina Brumca. 

 

V letu 2011 vzpostavljena spletna stran na temo mirovnih operacij (www.mirovne-

operacije.si) je tudi v lanskem letu zainteresirani javnosti omogočala dostop do koristnih 

podatkov o mirovnih operacijah in vlogi Slovenije v njej, aktualnih novic ter gradiv. Stran 

ureja prostovoljec Boštjan Jerman. 

 

4 NAGRADNI RAZPISI 

4.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ZDRUŽENIH 

NARODOV 

 

Leta 2012 je društvo na proslavi dneva ZN v okviru 48. nagradnega razpisa za najboljša dela s 

področja delovanja ZN nagradilo 10 del diplomantov Pravne fakultete, Fakultete za družbene 

vede (FDV), Ekonomske fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) ter 

Evropske pravne fakultete Univerze v Novi Gorici. 

 

V knjižnici društva sedaj hranimo 598 nagrajenih del. 

  

Priloga 2: Seznam nagrajenih del 2012. 

 

4.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH 

PRAVIC 

 

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

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

letu 2012 je natečaj potekal pod geslom 'V skrbi za zdravo prihodnost' in ozaveščal o 6. 

milenijskem razvojnem cilju. Na likovni natečaj se je odzvalo 49 osnovnih in srednjih šol iz 

http://www.mirovne-operacije.si/
http://www.mirovne-operacije.si/
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cele Slovenije. V okviru natečaja je društvo prejelo 295 likovnih izdelkov, 42 esejev in 7 

fotografij. 

 

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

izdelke. Nagrajenih je bilo 12 posameznih likovnih izdelkov učencev od prvega do devetega 

razreda, trije skupinski izdelki učencev osnovnih šol 2 likovna izdelka učencev srednjih šol. 

Nagradili smo tudi tri osnovnošolske in tri srednješolske literarne prispevke, v kategoriji 

fotografskih del pa so bile nagrajene tri fotografije srednješolcev. 

 

Skupina prostovoljcev je za natečaj in proslavo ob dnevu človekovih pravic izvedla akcijo 

zbiranja sredstev in pridobila nagrade za nagrajence. Tako je proslava potekala pod 

pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje RS, nagrade pa so prispevali UNIS na Dunaju, 

Mladinska knjiga, e-Študentski servis, Slovenska turistična organizacija in Ljubljanski 

potniški promet. Organizacijo proslave in natečaja sta koordinirala prostovoljca Adriana 

Aralica in Tomaž Čebela, akcijo zbiranja podpornikov pa prostovoljec Dan Burgar Kuželički. 

 

Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2012. 

 

4.3 NAGRADNI NATEČAJ DRUŠTVA ZA KRATKE FILME NA TEMO 

MIRU ZA MLADE MED 15. IN 18. LETOM 

 

Generalna skupščina ZN je 21. september razglasila za mednarodni dan miru, ki je globalen 

poziv za prekinitev napetosti in ustavitev nasilja. Namen natečaja, ki ga je organiziralo 

društvo, je bil spodbuditi mlade k razmisleku o miru. Poudarek je bil na tem, kaj mladim mir 

pomeni osebno, kako ga dojemajo in kako bi lahko vsi skupaj prispevali k prizadevanjem za 

svetovni mir.  

 

Kratke filme je ocenil Nejc Gazvoda, slovenski pisatelj, režiser in scenarist ter diplomant 

programa filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo UL. Razpis je 

koordinirala prostovoljka Adriana Aralica. 
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Priloga 4: Seznam nagrajencev natečaja na temo miru 2012 

 

4.4 MLADINSKI NATEČAJ KRATKIH FILMOV O ČLOVEKOVIH 

PRAVICAH 

 

Organizatorji vsakoletnega filmskega festivala o človekovih pravicah »This human world«, ki 

poteka na Dunaju v Avstriji, so v 2012 ponovno razpisali mladinski natečaj kratkih filmov o 

človekovih pravicah. V letu 2011 je bil natečaj uspešno izveden v Avstriji, Armeniji, Gruziji 

in Ukrajini s pomočjo lokalnih informacijskih pisarn ZN. Slovenija je letos prvič sodelovala 

na tem natečaju, lokalni izvajalec razpisa pa je bilo društvo ob podpori UNIS na Dunaju in 

Veleposlaništva ZDA v Sloveniji. Na natečaju so lahko sodelovali mladi, stari med 10 in 20 

let. 

 

Na natečaju sta bila izbrana dva nagrajena filma nacionalnega natečaja, ki sta bila predvajana 

na filmskem festivalu »This human world«, ki je potekal med 29. novembrom in 9. 

decembrom 2012 na Dunaju. Razpis je koordiniral prostovoljec Boštjan Jerman ob pomoči 

Adriane Aralica. 

 

Priloga 5: Seznam nagrajencev mladinskega natečaja 2012. 

 

5 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI ZDRUŽENIH 

NARODOV 

 

5.1 PROSLAVA DNEVA ZDRUŽENIH NARODOV, 24. OKTOBER 
 

Društvo je organiziralo proslavo dneva ZN 24. oktobra 2012 v Zbornični dvorani UL. 

Slavnostni govornik je bil prof. dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije. 

 

http://www.thishumanworld.at/jart/prj3/thw/main.jart
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Proslava se je pričela z uvodnim pozdravom predsednika društva prof. dr. Bojka Bučarja, ki je 

opozoril na niz dogodkov, ki jih društvo organizira ob dnevu ZN. Slavnostni govornik prof. 

dr. Ernest Petrič je v svojem govoru govoril o vlogi Slovenije v ZN. Komentiral je pot, ki jo je 

Slovenija prehodila od osamosvojitve, in prizadevanja ter udejstvovanja države v ZN, 

izpostavil pa je tudi prihodnje izzive države glede delovanja v ZN. Sledila je podelitev nagrad 

najboljšim prispevkom s področja delovanja OZN. 

 

5.2 PROSLAVA DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER 
 

Proslava dneva človekovih pravic je potekala 11. decembra 2012 v Zbornični dvorani UL. 

Uvodni govor je imel predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar, ki je opozoril na pomen 

spoštovanja človekovih pravic in vrednot v današnjih časih, še posebej v luči nemirov, s 

katerimi se sooča naša družba. Slavnostni govor je imel dr. Marijan Ivanuša, vodja Urada 

Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, ki je v govoru izpostavil problem neenakosti 

pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe ter izpostavil pomen zagotavljanja zdravstvene oskrbe za 

uresničevanje človekovih pravic. V nadaljevanju je sledila osrednja točka proslave, podelitev 

priznanj in nagrad avtorjem najboljših likovnih, literarnih in fotografskih del na natečaju ob 

dnevu človekovih pravic. Natečaj je potekal pod geslom »V skrbi za zdravo prihodnost« s 

ciljem osveščanja o 6. milenijskem razvojnem cilju. 

 

7 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

7.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA 

 

Dne 23. maja 2012 je na društvu potekal posvet » Trajnostni razvoj je več kot okolje«, ki sta 

ga organizirala Sloga in Ministrstvo za pravosodje in javno upravo RS v sodelovanju z 

Društvom Focus, Društvom za ZN za Slovenijo in UNIS na Dunaju. Namen okrogle mize je 

bil spodbuditi razpravo o pripravah na Rio+20 v slovenskem in mednarodnem prostoru ter 

tudi o okoljskih kriterijih. Na okrogli mizi so sodelovali g. Janos Tisovszky, direktor UNIS na 

Dunaju, mag. Ksenija Škrilec, vodja Sektorja za globalne izzive na MZZ, ga. Helene Debbari, 

predstavnica Eurostepa, Živa Gobbo, predsednica Focus Društva za sonaraven ravoj, in 

http://www.milenijski-cilji.si/cilji/bolezni


 

 

 

 

 

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 

9 

Eyachew Tefera, direktor Inštituta za afriške študije. 

 

Dne 29. maja 2012 je bila na FDV v sklopu kampanje Promotion of Peace Campaing (v 

sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji) organizirana okrogla miza »Jedrsko orožje 

in oboroževanje«. Na okrogli mizi, ki jo je moderiral predsednik društva prof. dr. Bojko 

Bučar, je jedrsko orožje in njegovo delovanje predstavil dr. Igor Jenčič, vodja 

Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo na Inštitutu Jožef Štefan in izredni profesor na 

Fakulteti za matematiko in fiziko, o ekonomiki jedrskega oboroževanja, vlogi jedrskih sil v 

mednarodni skupnosti in jedrskem razoroževanju pa je spregovoril dr. Erik Kopač, asistent na 

Katedri za obramboslovje FDV. Okroglo mizo so organizirali prostovoljci Martin Brumec, 

Maruša Božič in Adriana Aralica. 

 

Dne 16. oktobra 2012 je bila na FDV organizirana okrogla miza »Mirovne operacije in vloga 

Slovenije«. Okrogla miza je bila organizirana v okviru projekta Promotion of Peace 

Campaign v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji. Govorci na okrogli mizi, ki jo 

je povezoval dr. Zlatko Šabič, redni profesor na Katedri za mednarodne odnose FDV, so bili 

brigadir mag. Dobran Božič, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, dr. Ljubica Jelušič, 

redna profesorica na Katedri za obramboslovje FDV, Marko Rode, višji policijski inšpektor s 

Sektorja za mednarodne policijske operacije Generalne policijske uprave Ministrstva za 

notranje zadeve, ter Melita Šinkovec z Direktorata za obrambno politiko Ministrstva za 

obrambo. Okroglo mizo sta organizirali prostovoljki Maruša Božič in Adriana Aralica. 

 

Na pobudo prostovoljke Maje Šmid je društvo v sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem 

gostilo razstavo »Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane«. Odprtje razstave 

je potekalo 22. oktobra, na njej pa sta spregovorila mag. Stane Okoliš, direktor Slovenskega 

šolskega muzeja, in veleposlanik Andrej Logar, vodja Sektorja za mednarodne organizacije na 

MZZ. V letu 2012 sta v okviru tega projekta na društvu potekali potopisni predavanji. Svoje 

izkušnje s prostovoljnim delom je 22. novembra predstavila Polona Koželj, ki je poučevala 

otroke in sodelovala z misijoni v Malaviju, 29. novembra pa je potekalo potopisno predavanje 

o Angoli, kjer je deloval tudi v socialnem centru za otroke predstavil še Tomaž Gorenc. 
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7.2 KAMPANJA »DAJ MI MIR!« 

 

V letu 2012 je kampanja 'Daj mi mir' potekala v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v 

Sloveniji. V okviru kampanje je bila leta 2011 vzpostavljena tematska spletna stran o 

mirovnih operacijah (pod točko 3.2), organizirana dva natečaja za mlade (točki 4.3 in 4.4) in 

dve okrogli mizi o jedrskem orožju ter o mirovnih operacijah (prejšnja točka). Društvo je v 

okviru projekta organiziralo tudi filmske večere; zadnji filmski večer je bil organiziran 20. 

junija 2012 ob zaključku natečaja za kratke filme na temo miru. Projektni predlog je 

pripravila prostovoljka Adriana Aralica. 

 

7.3 »VSTANI IN UKREPAJ« 

 

Z OŠ Petrovče so nas kontaktirali glede kampanje in so obeležili svetovni dan revščine ter v 

šolskem letu pod mentorstvom Maje Bubik organizirali več akcij zbiranja sredstev za socialno 

ogrožene in drugih dejavnosti z namenom osveščanja o problematiki revščine.  

 

Ker v letu 2012 s strani organizatorjev nismo prejeli navodil glede izvajanja kampanje, smo o 

pobudi osveščali v sklopu milenijske kampanje (več pod naslednjo točko). 

 

7.4 MILENIJSKA KAMPANJA 

 

V letu 2012 je izšla zbirka milenijskih zgodb Milenijske otroške zgodbe, ki je rezultat 

dvoletnega projekta, s katerim si je društvo zadalo cilj širiti vest o milenijskih ciljih tudi med 

najmlajšimi. V zbirki so objavljene nagrajene otroške zgodbe na temo milenijskih razvojnih 

ciljev, ki so bile izbrane na dveh nagradnih razpisih, uvodne besede je prispevala soproga 

predsednika Republike Slovenije ga. Barbara Miklič Türk, urednica zbirke pa je Ana 

Podgornik. Publikacijo sta podprla tudi soproga predsednika Republike Slovenije ga. Barbara 

Miklič Türk in UNIS na Dunaju.  

 

Dne 29. februarja 2012 je na društvu potekal literarni večer ob izdaji zbirke Milenijske 

otroške zgodbe. Na dogodku je bila prek pogovora z nagrajenimi avtorji in prebiranjem 
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izsekov njihovih zgodb predstavljena zbirka Milenijske otroške zgodbe. Literarni večer je 

organizirala prostovoljka Ana Podgornik. 

 

V sklopu milenijske kampanje je društvo osveževalo tematsko spletno stran o milenijskih 

ciljih (več pod točko 3.2) in izvajalo delavnico 'Podajmo si roke'. 

 

7.5 DELAVNICA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 

 

Društvo je v letu 2012 pripravilo delavnico o človekovih pravicah za osnovne in srednje šole, 

na kateri se učenci in dijaki spoznajo s temeljnimi dokumenti in koncepti na področju 

človekovih pravic. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim 

skupinskim delom, pogovorom in kratkimi igrami na temo človekovih pravic. S pomočjo 

debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o uresničevanju človekovih pravic v 

Sloveniji in po svetu ter kako lahko posameznik pripomore k zagotavljanju človekovih pravic. 

Prostovoljki Urška Učakar in Iva Petković sta jeseni na Gimnaziji Ledina delavnico izvedli z 

dijaki vseh 2. letnikov. 

 

7.6 KAMPANJA »ŠTUDENTJE ZA SVET BREZ JEDRSKEGA 

OROŽJA« 
 

Kampanja je v letu 2012 potekala v sklopu kampanje 'Daj mi mir' (več pod točko 7.2). 

 

7.7 FESTIVAL LUPA 

 

Letošnji 11. zaporedni bazar nevladnih organizacij Lupa, ki ga vsako leto organizira CNVOS, 

je potekal 20. septembra 2012. Letošnja Lupa je potekala pod geslom »Nevladne organizacije 

– v službi ljudi«. Na stojnici so prostovoljci društva predstavljali in delili gradivo o poslanstvu 

Združenih narodov, o človekovih pravicah in o milenijskih ciljih ter osveščali in zbirali misli 

o svetovnem dnevu miru, ki je bil 21. septembra, ter mimoidočim delili sporočilo generalnega 

sekretarja ZN ob svetovnem dnevu miru. Z aktivnostmi za promocijo miru in svetovnega dne 

miru smo se vključili v globalni poziv za promocijo miru Peace One Day. Ob tej priložnosti 

http://peaceoneday.org/
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smo izdelali tudi majhne spominčke za obiskovalce naše stojnice ter z mimoidočimi z 

veseljem poklepetali. 

 

7.8 IZOBRAŽEVANJE 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. 

 

Na pobudo prostovoljke Aleksandre Gačič je bila 13. novembra 2012 organizirana delavnica 

»Kritični pregled otroške in mladinske literature«, ki jo je izvedel Max Zimani, strokovni 

direktor Zavoda Global. Na delavnici so prostovoljci spoznali koncept medkulturnega dialoga 

in pomen kulturnega relativizma. Delavnica je bila organizirana v sklopu Tedna globalnega 

učenja, ki ga koordinira Sloga. 

 

Dne 5. decembra 2012 je v organizaciji Slovenske filantropije potekal Forum ob 

mednarodnem dnevu prostovoljstva, ki se ga je udeležila prostovoljka društva Katja Bergant. 

 

Prostovoljec Tomaž Čebela se je udeležil seminarja »Informirajmo se o informiranju«, ki ga je 

med 6. in 7. decembrom 2012 organiziral Eurodesk. Prostovoljec je na seminarju predstavil 

milenijsko kampanjo društva. 

 

7.9 PRAKSA ŠTUDENTOV NA 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. 

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

aktivnosti, da so si lažje našli svoje interesno področje. 
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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 2012 sta prakso na društvu pod mentorstvom Adriane Aralica opravili Anastasia Petra 

in Anita Gorenc. Erasmus pripravništvo je opravila Agnė Adomaitytė, študentka iz Latvije, ki 

je pripravništvo opravila pod mentorstvom Adriane Aralica in Boštjana Jermana. 

 

8 MLADINSKA SEKCIJA 
 

Predstavniki mladinske sekcije so se v letu 2012 redno udeleževali spletnih mesečnih 

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

načrtovali skupne dejavnosti te mednarodne mreže. Za komunikacijo z UNYANET je skrbela 

prostovoljka Ana Podgornik, ki je septembra v sklopu mreže prevzela funkcijo revizorja. 

 

Dne 10. januarja 2012 je bila na društvu organizirana delavnica »Odnosi in komunikacija z 

mediji«, ki je potekala v organizaciji mladinske sekcije društva.  

Delavnico sta vodila prostovoljca Peter Kumer in Ana Podgornik, ki sta z udeleženci 

delavnice delila znanje s področja komunikacije in odnosov z mediji, pridobljeno na delavnici 

UNYANET v Švici novembra 2011. Udeleženci so se na delavnici seznanili z vrstami 

medijev ter načini, kako lahko do njih pristopamo. Peter je predstavil navodila za pisanje in 

distribucijo sporočil za medije, Ana pa je obravnavala področja sledenja medijem (media 

monitoring), vizualizacije in socialnih omrežij. 
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Dne 22. maja 2012 so se prostovoljci srečali z g. Janosem Tisovszkym, direktorjem UNIS na 

Dunaju, in spregovorili o aktivnostih društva za mlade ter možnostih za aktivacijo mladih na 

področjih delovanja ZN. 

 

Štiri prostovoljke so se vključile v program Regionalna akademija o ZN (Regional Academy 

on the UN, RAUN), ki se je zaključila v januarju 2013. Academic Council on the United 

Nations System (ACUNS) je v sodelovanju z RAUN od 8. do 11. januarja 2013 organiziral 

konferenco z naslovom »Ali so se agencije ZN prilagodile 21. stoletju?« Zadnji dan 

konference so predstavili svoje raziskovalne projekte na temo jedrske varnosti in 

razoroževanja, terorizma in odgovornosti držav, beguncev, trgovine z ljudmi in razvoja v post-

konfliktnih družbah, milenijskih razvojnih ciljev in vlogi ZN v 21. stoletju. Na prvem RAUN-

u so sodelovale tudi članice društva; Urška Učakar in Iva Petković sta s svojo skupino 

pripravili raziskovalni projekt na temo financiranja terorizma in odgovornosti držav, Andreja 

Slomšek na temo razvojnih izzivov v post-konfliktnih družbah, raziskovalni projekt skupine 

Adriane Aralica na temo jedrske varnosti pa je bil tudi nagrajen. 

 

V začetku študijskega leta so člani mladinske sekcije ustanovili Model United Nations 

Slovenia Club, ki je namenjen mladim, ki želijo utrditi in poglobiti svoje znanje s področja 

dela in organizacije ZN preko simulacije dela teles ZN. Namen dejavnosti kluba je članom 

približati dejavnosti in strukturo ZN preko dvotedenskih debat, katerih teme določajo člani 

sami. Poleg rednih debat bo klub predvidoma dvakrat letno organiziral vikend simulacije za 

svoje člane. Klub zaenkrat šteje približno 50 članov, ki preko aktivnosti, ki jih ponujamo, 

krepijo svoje znanje ter govorniške, pogajalske in diplomatske spretnosti. 

 

Poleg predstavitev na Festivalu Lupa in Sejmu o razvojnem sodelovanju so člani mladinske 

sekcije organizirali dve predstavitvi na FDV in eno predstavitev na Pravni fakulteti, 

prostovoljki Urška Učakar in Iva Petković pa sta aktivnosti društva in MUN kluba predstavili 

vsem letnikom študentov Mednarodnih odnosov in Evropskih študij. 
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10 RAZNO 

10.1 UNESCO 

 

Društvo je skupaj s SNKU izdalo publikacijo »Vidik človekovih pravic glede naravne in 

kulturne dediščine: Vloga UNESCO«. Publikacija predstavlja cilje, načela in delovanje OZN, 

nato je pojasnjen koncept človekovih pravic in generacije človekovih pravic, v nadaljevanju 

pa je podrobneje razložen koncept kulturnih pravic in varstva okolja. Kot aplikacija delovanja 

sistema OZN je predstavljeno delovanje UNESCO pri zaščiti naravne in kulturne dediščine 

ter zaščiteni spomeniki naravne in kulturne dediščine v Sloveniji. Uvodne besede so delo 

generalne direktorice UNESCO Irine Bokove. Besedilo za publikacijo so pripravili Adriana 

Aralica, Tomaž Čebela, Boštjan Jerman in Mojca Kovač, strokovni pregled pa je opravil 

Gašper Hrastelj, namestnik generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. 

 

10.2 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE 
 

Predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar je sodeloval pri pripravi priročnika »Skupaj 

močnejši: Priročnik o Organizaciji združenih narodov in vlogi Slovenije v njej za učenke in 

učence tretje triade osnovne šole in njihove učitelje«, ki ga je izdal MZZ, Ministrstvo za 

izobraževanje, kulturo in šport ter UNIS na Dunaju.  

 

Društvo je skupaj z MZZ, UNIS na Dunaju in FDV organiziralo pripravljalni seminar na temo 

zaposlovanja v ZN in programa ZN za zaposlovanje mladih strokovnjakov Young 

Professionals Program (YPP), ki je potekal 23. maja 2012 na FDV. G. Janos Tisovszky, 

direktor UNIS na Dunaju, je predstavil organizacijo in delovanje Sekretariata OZN ter potek 

testiranj mladih strokovnjakov za zaposlitev v OZN. 

 

Predstavniki društva Mojca Kovač, Peter Kumer, Tomaž Čebela, Aleksandra Gačič in Adriana 

Aralica so se na povabilo MZZ udeležili Strateškega foruma mladih Bled, ki je potekal v 

okviru 7. Strateškega foruma Bled z naslovom »Evropa in preoblikovani svetovni red«. 

 

Društvo se je 5. oktobra 2012 s stojnico predstavljalo na Sejmu o razvojnem sodelovanju, ki 
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je potekal v sklopu Slovenskih razvojnih dni v organizaciji Sloge in MZZ. Na stojnici so 

prostovoljci društva predstavljali društvo in delili gradivo o poslanstvu Združenih narodov, o 

človekovih pravicah in o milenijskih ciljih. Ob tej priložnosti smo izdelali tudi majhne 

spominčke za obiskovalce naše stojnice ter z mimoidočimi z veseljem poklepetali. 

 

Društvo je skupaj z UNIS, MZZ ter FDV 28. novembra organiziral pripravljalni seminar o 

programu Združenih narodov za zaposlovanje mladih strokovnjakov Young Professionals 

Program (YPP). Na seminarju, ki je bil organiziran preko videokonference, sta sodelovala g. 

Janos Tisovszky, direktor UNISna Dunaju, in g. Gerhard Tripp, upravljalec človeških virov z 

Urada ZN na Dunaju (United Nations Office in Vienna, UNOV).  

 

10.3 SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH SLOGE 

 

Društvo se še naprej vključuje v delovne skupine Sloge, kjer za to obstaja interes. Pri 

posamezni delovni skupini posameznik predstavlja naše društvo. Na eni strani so delovne 

skupine 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 delovna 

skupina srečuje ne manj kot 1-krat na 2 meseca. 

 

10.4 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. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_za_Zdru%C5%BEene_narode_za_Slovenijo
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10.5 IZJAVA OB 20. OBLETNICI VSTOPA SLOVENIJE V OZN NA 

VALU 202 

 

Predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar in podpredsednica mladinske sekcije Adriana 

Aralica sta dala izjavo za Val 202 za oddajo, ki je bila posvečena 20. obletnici vstopa 

Slovenije v OZN. Predsednik društva je predstavil področja delovanja društva, predsednica 

mladinske sekcije pa možnosti vključevanja mladih v delovanje društva. 
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11 PRILOGE 

- Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij. 

- Priloga 2: Seznam nagrajencev ob dnevu OZN za leto 2012. 

- Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2012. 

- Priloga 4: Seznam nagrajencev natečaja na temo miru 2012 

- Priloga 5: Seznam nagrajencev mladinskega natečaja 2012. 

- Priloga 6: Finančno poročilo za leto 2012 in predračun za leto 2013. 


