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1 UVOD
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2014 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 Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) Republike
Slovenije (RS), Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU), Informacijsko službo
ZN (United Nations Information Service – UNIS) na Dunaju, Svetovno zvezo društev za ZN
(World Federation of United Nations Associatios – WFUNA), Mrežo mladinskih društev za
ZN (United Nations Youth Associations Network – UNYANET) in z različnimi sorodnimi
ustanovami znotraj Slovenije.
V letu 2014 smo svojo pozornost in dejavnosti osredotočili na izobraževanje mladih in
medkulturni dialog.
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 19. marca 2014 je izvršni odbor društva obravnaval poročilo o delu društva za leto 2013
ter sprejel zaključni račun za leto 2013 in predračun za leto 2014, ki jih je nato potrdila XXV.
skupščina društva dne 19. marca 2014.
V letu 2014 je društvo z MZZ sklenilo Pogodbo o strokovnem sodelovanju v letu 2014 št.
1811-14-000006 o sodelovanju na področju delovanja ZN in v skladu s to društvo prejelo
5.810,00 evrov.
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Od zunanjih institucij smo od SNKU prejeli 1.225,00 EUR za izvedbo delavnic o
medkulturnem dialogu in organizacijo natečaja ob dnevu človekovih pravic. Od Mestne
občine Ljubljana smo za projekt Youth Conference on Energy Security prejeli 1.600,00 evrov.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je za Youth Conference on Energy
Security in t. i. MUN simulacije, organizirane med septembrom in decembrom, namenila
400,00 evrov. Na razpisu Veleposlaništva ZDA v Ljubljani smo prejeli 1.097,19 evrov za
organizacijo Youth Conference on Energy Security in Poletne šole o ZN. Youth Conference on
Energy Security so podprli tudi Academic Forum for Foreign Affairs Graz z donacijo v
znesku 400,00 evrov in Grand hoteli Union z donacijo v znesku 300,00 evrov. Od Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo smo prejeli 200,00 evrov za organizacijo okrogle mize ob
svetovnem dnevu voda. Donacijo smo prejeli tudi od Kluba slovenskih veleposlanikov
(777,31 evrov).
Ostale prihodke predstavljajo članarina, različna namenska sredstva, donacije iz dohodnine
(725,41 evrov) in dohodki iz kapitala in obresti.

3 INFORMATIVNA DEJAVNOST
3.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Knjižni fond se je v letu 2014 povečal za približno sto (100) naslovov. Arhivirali smo tudi
deset (10) nagrajenih del v okviru rednega nagradnega razpisa.
Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij.

3.2 SPLETNE STRANI
Društvo je v letu 2014 pripravilo krovno spletno stran (www.unaslovenia.si), ki združuje vse
društvene spletne vsebine. Pripravo krovne spletne strani je koordiniral prostovoljec Boštjan
Jerman.
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.
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V letu 2010 je odprlo tudi svojo spletno stran v angleškem jeziku. Redno smo dodajali utrinke
iz naših dogodkov oz. fotogalerije dogodkov. Prav tako je bil na spletni strani dodan zavihek
»Mladi«, ki posebej izpostavlja aktivnosti za mlade. Za urejanje spletne strani sta bila
odgovorna prostovoljca Boštjan Jerman in Uroš Zagrajšek.
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
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.

V letu 2011 vzpostavljena spletna stran na temo mirovnih operacij (www.mirovneoperacije.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.
V letu 2013 je bila v sodelovanju z MZZ, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
UNIS na Dunaju pripravljena nova spletna stran »Skupaj močnejši« o OZN in vlogi Slovenije
v njej (www.skupaj-mocnejsi.si). Gre za nadaljevanje izobraževalnega projekta o OZN za
mlade, ki smo ga pričeli maja 2012 z izdajo priročnika o OZN in vlogi Slovenije v njej z
naslovom »Skupaj močnejši«, namenjenega učencem tretjega vzgojo-izobraževalnega
obdobja in njihovim učiteljem. V letu 2014 smo izvedli anketo o rabi spletne strani (več pod
točko 8.1). Projekt koordinira prostovoljec Boštjan Jerman.

V letu 2013 je bila v sodelovanju s SNKU pripravljena tudi interaktivna spletna delavnica o
mednarodnem letu sodelovanja na področju voda. Interaktivna spletna delavnica je dostopna
preko spletne strani društva (http://www.unaslovenia.org/moodle/), kjer je bil pripravljen
portal za spletno izobraževanje, ki učencem in učiteljem omogoča, da se na interaktiven način
seznanijo s sistemom OZN, UNESCO ter konceptom upravljanja z vodami in delovanjem
UNESCO na tem področju. V letu 2014 se je spremljala raba spletne delavnice, hkrati pa so
se osveževale vsebine. Projekt koordinira prostovoljec Boštjan Jerman.
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Model United Nations Slovenia Club (MUNSC) je redno osveževal svojo spletno stran
munsc.webs.com), na kateri t. i. Model United Nations (MUN) navdušence obvešča o
aktualnih dogodkih, za konferenco Youth Conference on Energy Security pa je bila
pripravljena nova spletna stran (http://youthenergysecurity2014.webs.com/).

3.3 DRUŽABNA OMREŽJA
Društvo je prisotno tudi na Facebooku in Twitterju, profila sta urejali prostovoljki Sabina
Carli in Urška Učakar.

3.4 SPLETNI NEWSLETTER »pOZNavalec«
Prostovoljci društva so v letu 2013 pričeli z izdajo društvenega spletnega newslettra z
naslovom »pOZNavalec«, ki predstavlja društveno dogajanje in dogajanje v mednarodni
skupnosti, zajema pa tudi napovednik društvenih dogodkov. Newsletter izhaja na 3 mesece,
prvi je bil izdan junija 2013. Newsletter je v letu 2014 dobil novo grafično podobo, ki jo je
pripravila Urška Učakar. Vsebino so ob pomoči ostalih prostovoljcev pripravljale
prostovoljke Mojca Kovač, Urška Učakar in Adriana Aralica.

3.5 PREDSTAVITVE DRUŠTVA NA FAKULTETAH
Prostovoljci društva so na različnih fakultetah pripravili predstavitve društva z namenom
seznanjanja študentov z aktivnostmi društva. V letu 2014 smo se predstavljali na Fakulteti za
družbene vede (FDV) in Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL).
Prostovoljka Adriana Aralica je 16. decembra študentom Ekonomske fakultete v Ljubljani pri
predmetu Temelji managementa, katerega nosilca sta prof. dr. Vlado Dimovski in prof. dr.
Sandra Penger, predstavila aktivnosti društva in študente povabila k aktivnemu udejstvovanju.

7

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO

3.6 PREDSTAVITEV DRUŠTVA NA FESTIVALU LUPA IN FESTIVALU
PROSTOVOLJSTVA
Društvo se je 22. maja predstavljalo na 15. festivalu prostovoljstva, ki ga je organizirala
Slovenska filantropija, in 18. septembra na bazarju nevladnih organizacij Lupa, ki ga vsako
leto organizira CNVOS. Prostovoljci društva so mimoidoče ozaveščali o delovanju ZN,
promovirali človekove pravice in milenijske cilje ter z njimi razpravljali o aktualnem
dogajanju v svetu in o vlogi ZN. Predstavitvi je koordinirala prostovoljka Sabina Carli.

4 NAGRADNI RAZPISI
4.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ZDRUŽENIH NARODOV
Leta 2014 je društvo na proslavi dneva ZN v okviru 50. nagradnega razpisa za najboljša dela s
področja delovanja ZN nagradilo 10 del diplomantov Pravne fakultete Univerze v Mariboru,
Pravne fakultete UL, FDV UL ter Evropske pravne fakultete Univerze v Novi Gorici. Prispela
dela je ocenila strokovna komisija, ki jo sestavljajo predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar,
članica izvršnega odbora društva prof. dr. Mirjam Škrk in dr. Jožef Kunič, Slovensko društvo
za mednarodne odnose.
V knjižnici društva sedaj hranimo 618 nagrajenih del.

Priloga 2: Seznam nagrajenih del 2014.

4.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ob dnevu človekovih pravic, 10. decembru, je društvo že deveto leto razpisalo natečaj za
likovna, literarna in fotografska dela na temo človekovih pravic za osnovnošolce in dijake. V
letu 2014 je natečaj potekal v sodelovanju s SNKU na temo medkulturnega dialoga s ciljem
ozaveščanja mladih o pomenu sodelovanja in predvsem spoštovanja različnih kultur.
Decembra 2012 je namreč Generalna skupščina ZN obdobje 2013–2022 razglasila za
mednarodno desetletje zbliževanja kultur.
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Na natečaj se je odzvalo več kot 30 osnovnih in srednjih šol s celotne Slovenije z več kot 200
izdelki.
Prispela dela je pregledala strokovna komisija, ki jo sestavljajo Polona Demšar, akademska
kiparka in fotografinja, Blaž Vehovar, akademski slikar, in Tatjana Logaj, profesorica
slovenskega jezika. Nagrajenih je bilo 29 likovnih, literarnih in fotografskih izdelkov.
Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2014.

5 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI ZDRUŽENIH NARODOV
5.1 OKROGLA MIZA OB SVETOVNEM DNEVU VODA, 22. MAREC
Svetovni dan vode je društvo obeležilo 20. marca z okroglo mizo »Post-2015 – voda kot
ključen člen razvoja«, na kateri so skupaj z govorci poskušali odgovoriti na vprašanja glede
upravljanja z vodo in njene vloge v razvoju, tako v Sloveniji kot širše, naslonili pa so se tudi
na cilje trajnostnega razvoja, ki so trenutno v pripravi na mednarodni ravni in bodo po letu
2015 nadomestili oziroma nadaljevali milenijske razvojne cilje. Okrogla miza se je odvila že
drugo leto zapored, društvo pa jo je organiziralo v sodelovanju s SNKU. Podpredsednik
društva doc. dr. Milan Brglez je v uvodu poudaril, da se bliža leto 2015 – mejnik za dosego
milenijskih razvojnih ciljev. Prof. dr. Mitja Brilly, predstavnik SNKU in predsednik
Nacionalnega odbora za UNESCO-v hidrološki program je v svojem delu uvodnega nagovora
predstavil UNESCO in programe ZN, ki so povezani z vodo, med drugim – Program
Svetovne meteorološke organizacije za hidrologijo in vodne vire, UNESCO IHP –
Mednarodni hidrološki program in WWAP – Svetovni program za ocenjevanje voda.
Opomnil je še, da se nahajamo v desetletju akcije »Voda za življenje«, slovenski odbor IHP
pa izvaja tudi projekt »Več prostora za vode«. Prof. dr. Marina Pintar s Biotehniške fakultete
UL se je v svojem nagovoru osredotočila predvsem na mikro raven upravljanja z vodami, na
namakanje kot razvojno priložnost. Mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne izzive na
MZZ, je tematiko okrogle mize navezal na nacionalno raven in na raven povezovanja s tujino.
Po letu 2015 velja pričakovati združitev milenijskega procesa in ciljev trajnostnega razvoja,
pri čemer je ključna razlika, da se je prej govorilo predvsem o nalogah držav v razvoju, sedaj
pa se oblikuje skupne, a porazdeljene naloge, naloge, ki zavezujejo vse, a z različnih vidikov
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in na različnih stopnjah. Opredelil je štiri področja vodne problematike: pitno vodo,
upravljanje voda, navezavo vode z drugimi področji (zdravjem, kmetijstvom, energetiko ipd.)
ter vodo kot varnostno-politično vprašanje. Organizacijo okrogle mize je koordinirala Adriana
Aralica.

5.2 OKROGLA MIZA OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE, 22. APRIL
Društvo je svetovni dan Zemlje obeležilo z okroglo mizo z naslovom »Post-2015 – kako
trajnosten bo prihodnji razvoj?«, ki je potekala 22. aprila na FDV. Na okrogli mizi, ki jo je
moderirala prof. dr. Maja Bučar s FDV, so sodelovali dr. Janez Potočnik, evropski komisar,
odgovoren za okolje, veleposlanik mag. Jernej Videtič, vodja Sektorja za politike
mednarodnega razvojnega sodelovanja na MZZ, in mag. Ana Kalin, vodja zagovorništva in
politik pri Platformi NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – SLOGA,
uvodoma pa je bil predvajan video nagovor dr. Kandeha K. Yumkelle, posebnega
predstavnika generalnega sekretarja ZN za pobudo Trajnostna energija za vse (Sustainable
Energy for All – SE4ALL). Okrogla miza je osvetlila mednarodna prizadevanja za
vzpostavitev razvojne agende za obdobje po letu 2015 in se je osredotočila na sodelovanje
med različnimi deležniki, ki sodelujejo v procesu oblikovanja t. i. post-2015 agende. V
razpravi je prof. dr. Bučarjeva izpostavila, da sta za univerzalnost novega razvojnega okvirja
ključna komunikacija in osveščanje državljanov glede razvojnih ciljev. Govorci so se strinjali,
da je pomembna čim širša razprava, saj bo nov razvojni okvir oblikoval skupno prihodnost
človeštva. Okroglo mizo je koordinirala Adriana Aralica ob pomoči Maje Drča in Ane
Podgornik.

5.3 PROSLAVA DNEVA ZDRUŽENIH NARODOV, 24. OKTOBER
Društvo je organiziralo proslavo dneva ZN 23. oktobra 2014 v Zbornični dvorani UL.
Slavnostni govornik je bil Martin Nesirky, direktor UNIS na Dunaju.
Po uvodnem nagovoru predsednika društva dr. Bojka Bučarja, ki je osvetlil vlogo društva in
njegovih prostovoljcev v Sloveniji, je zbrane z nagovorom počastil g. Martin Nesirky.
Nesirky se je vrnil k izvirnim vrednotam in načelom OZN, ki bo prihodnje leto praznovala 70.
obletnico svojega delovanja. Te so ubesedene v Ustanovni listini ZN. Nesirky je poudaril
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pomen listine in spoštovanja v njej zapisanih dolžnosti in obljub, navdahnjenih s koncem
druge svetovne vojne in upanjem na boljši in varnejši svet brez vojne in nasilja. V govoru, ki
ga je kritično aktualiziral, seveda ni mogel mimo grožnje, ki jo Bližnjemu vzhodu in svetu
predstavlja vzpon Islamske države, ter mimo izziva za sodobno medicino, nedavnega izbruha
hemoragične mrzlice virusa ebola. Sledila je podelitev priznanj in nagrad avtorjem najboljših
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog s področja delovanja OZN. Večer je zaokrožil še
nastop skladatelja in pianista Aleksandra Jakobčiča z avtorskima skladbama. Projekt sta
koordinirala prostovoljca Boštjan Jerman in Adriana Aralica.

5.4 PROSLAVA DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER
Proslava dneva človekovih pravic je potekala 9. decembra 2014 v Zbornični dvorani UL.
Slavnostni govornik je bil dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS. Proslava je bila
organizirana v sodelovanju s SNKU.
Uvodoma je udeležence proslave pozdravil predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar, ki je
izpostavil tradicijo obeleževanja dneva človekovih pravic na društvu. Uvodnemu nagovoru je
sledila video poslanica generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona ob dnevu človekovih pravic.
Slavnostni govornik dr. Milan Brglez je v svojem govoru izpostavil, da je dan človekovih
pravic zagotovo eden najbolj pomembnih mednarodnih dni, »ker nas povezuje v samem
bistvu našega obstoja – kot subjekte človekovih pravic, kot ljudi«. V nadaljevanju je sledila
osrednja točka proslave, podelitev priznanj in nagrad avtorjem najboljših likovnih, literarnih
in fotografskih del na natečaju ob dnevu človekovih pravic, ki je potekal na temo
medkulturnega dialoga. Proslava se je zaključila s kratkim filmom dijakov Gimnazije Ptuj z
naslovom »Poveličevane, a kršene«, ki je bil nagrajen na mednarodnem mladinskem natečaju
kratkih filmov »This human world«. Organizacijo proslave je koordinirala prostovoljka
Adriana Aralica.
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6 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
6.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA
Dne 3. marca je na sedežu društva potekalo predavanje Lousewies van der Laan, nizozemske
političarke in podpredsednice Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (Alliance of
Liberals and Democrats for Europe – ALDE). Gospa van der Laan, ki ima številne izkušnje z
delom v različnih mednarodnih institucijah, je prisotnim na oseben in zanimiv način
predstavila številna relevantna vprašanja in zanimivosti iz delovanja Mednarodnega
kazenskega sodišča, Združenih narodov, Evropskega parlamenta in nizozemskega političnega
sistema. Dotaknila se je tudi nekaterih problemov, s katerimi se sooča Slovenija, kar je eden
izmed udeležencev pozneje komentiral kot zelo zanimiv in uporaben pogled tujcev na stanje v
državi. Podala pa je tudi svoje mnenje glede trenutne problematike in kriznega stanja v
Ukrajini. Dogodek je koordinirala Adriana Aralica.
Dne 17. aprila je društvo na FDV v goste povabilo Ksenijo Benedetti, šefinjo Protokola RS, ki
je predavala o delu protokola RS. Razložila je, kdo skrbi državniške obiske šefa države ali
vlade v RS, kdo usklajuje protokolarne naloge ob državniških obiskih predsednika RS ali
predsednika vlade RS v tujini, preda poverilna pisma predsedniku RS, podpiše meddržavne in
druge uradne listine, kdo skrbi za protokol na državnih proslavah itd. Dogodek je koordinirala
Sabina Carli.
Dne 10. novembra je na društvu potekalo predavanje z naslovom »Cultural Mediation and
International Protection Systems«. Sisteme mednarodne zaščite in vlogo kulturnih
mediatorjev v begunskih centrih je predstavil Blaise Ndamnsah, kulturni mediator v
begunskem centru CARA v Gradišču ob Soči (Italija). Dogodek je koordinirala Adriana
Aralica.
Na FDV je 27. novembra potekala okrogla miza z naslovom »1. svetovna vojna, njene
posledice in vpliv na sedanji čas«, ki jo je organiziralo Društvo SEZAM v sodelovanju s FDV
in Društvom za ZN. Na okrogli mizi so sodelovali doc. dr. Damjan Guštin, Inštitut za novejšo
zgodovino, dr. Žarko Lazarevič, Inštitut za novejšo zgodovino, doc. dr. Uroš Svete, FDV, in
izr. prof. dr. Vladimir Prebilič, FDV. Okroglo mizo je povezoval predsednik društva in dekan
FDV prof. dr. Bojko Bučar.
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6.2 MILENIJSKA KAMPANJA
Društvo je v sklopu Milenijske kampanje osveževalo tematsko spletno stran o milenijskih
ciljih in organiziralo dve okrogli mizi ter filmski večer. Društvo je ob svetovnem dnevu vode
organiziralo okroglo mizo z naslovom »Post-2015 – voda kot ključen člen razvoja« (več pod
točko 5.1), ob svetovnem dnevu Zemlje pa okroglo mizo z naslovom »Post-2015 – kako
trajnosten bo prihodnji razvoj?« (več pod točko 5.2).
Na društvu je bil 7. maja predvajan dokumentarno-igrani film Plastik Fantastik (2013), ki
pripoveduje o plastiki in njenih vplivih na okolje ter človeka in ozavešča o pomenu
recikliranja odpadkov. Film je zaradi svojih vrednot prejel častno pokroviteljstvo UNESCO
za dobo enega leta. Predvajanju filma je sledil pogovor z avtorjem Urošem Robičem.
Dogodek je koordiniral Boštjan Jerman.

6.3 KAMPANJA 'DAJ MI MIR!'

V sklopu kampanje je bila pripravljena delavnica o mirovnih operacijah za osnovno- in
srednješolce ter organizirana okrogla miza o ženskah v mirovnih operacijah.

6.3.1. Delavnica o mirovnih operacijah
V času med 11. aprilom in 6. majem so prostovoljke Ajda Gracia Golob, Amadea Jesenovec,
Maruša Božič, Mojca Kovač in Tjaša Božič z dijaki drugih letnikov Gimnazije Poljane v
okviru predmeta Državljanska vzgoja izvedle 8 delavnic o vlogi ZN in mirovnih operacijah v
svetu. Del delavnic je tudi simulacija Varnostnega sveta ZN (mini-MUN) na temo reševanja
kosovske krize leta 1999 in sprejemanje resolucije VS 1244. Dijaki so se izkazali v
poznavanju tematike, se dobro vživeli v simulacijo in izpeljali konstruktivno debato.
Delavnico o mirovnih operacijah sta 20. novembra prostovoljki društva Tjaša Božič in Ajda
Gracia Golob izvedli tudi v sklopu UNESCO dne na Osnovni šoli Frana Kranjca Celje.
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6.3.2. Okrogla miza o ženskah v mirovnih operacijah
Dne 27. septembra je na društvu potekala okrogla miza o ženskah v mirovnih operacijah, na
kateri so sodelovale dr. Janja Vuga, docentka na Katedri za obramboslovje Fakultete za
družbene vede in strokovnjakinja za vojaško sociologijo in mirovne operacije, ki je okroglo
mizo tudi moderirala, majorka Nataša Zorman, pripadnica Slovenske vojske, namestnica
poveljnika kontingenta v ISAF in KFOR, Anita Baltić, pripadnica Slovenske policije, vodja
slovenskega policijskega kontingenta v EULEX Kosovo, in Melita Šinkovec, civilna
funkcionalna strokovnjakinja. Uvodoma je dr. Vuga predstavila problematiko žensk v
mirovnih operacijah ter vlogo, ki jo imajo ženske pri sodelovanju z lokalnim prebivalstvom
ter znotraj mirovne operacije. Preostale gostje so v nadaljevanju predstavile svoje poglede na
ženske v mirovnih operacijah. Kot ženske pripadnice mirovnih sil in civilne strokovnjakinje
ženskega spola so z nami delile svoje izkušnje dela v mirovnih operacijah. Pri tem so
izpostavile dinamiko med spoloma znotraj mirovnih sil kot tudi sodelovanje z lokalnim
prebivalstvom. Razprava se je dotaknila različnih predsodkov, raznolike percepcije spola pri
sodelovanju s pripadniki mirovnih sil iz različnih držav, priprave na mirovne operacije in
praktične izkušnje s terena. Okroglo mizo je koordinirala Urška Učakar.

6.4 DELAVNICE ZA OSNOVNO- IN SREDNJEŠOLCE

Društvo je v letu 2014 izvajalo delavnice o medkulturnem dialogu (več pod točko 8.2.1.),
mirovnih operacijah (več pod točko 6.3.1) in OZN.
V četrtek, 16. oktobra 2014, je Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo na Osnovni
šoli Rada Robiča Limbuš izvedlo delavnico o Organizaciji združenih narodov (OZN).
Prostovoljki društva Jana Mahorčič in Kaja Primorac sta skupaj z učenci osmih in devetih
razredov razpravljali o vlogi in pomenu OZN v sodobni mednarodni skupnosti.
Delavnico o OZN sta 20. novembra prostovoljki društva Kaja Primorac in Arbnore Avdylaj
izvedli tudi v sklopu UNESCO dne na Osnovni šoli Frana Kranjca Celje.

14

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO

6.5 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.

6.6 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.
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 2014 so za opravljanje prakse interes izrazili tudi tuji študenti. V preteklem letu sta
prakso opravili Mateja Robnik pod mentorstvom prostovoljke Urške Učakar in Karolina
Kaušylaité pod mentorstvom prostovoljke Adriane Aralica.
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7 MLADINSKA SEKCIJA
Pomemben del društvenih aktivnosti v letu 2014 je bil namenjen mladim. Sodelovali smo z
UNYANET, organizirali dve mednarodni konferenci ter nadaljevali z aktivnostmi MUNSC.
Prostovoljci so se udeležili tudi številnih drugih dogodkov.
V Črni gori je med 14. in 27. septembrom potekala Straniak Academy for Democracy and
Human Rights, ki jo organizira Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights na Dunaju v
sodelovanju s Pravno fakulteto in Fakulteto za družbene vede Univerze na Dunaju ter s
Pravno fakulteto in Fakulteto za politične vede Univerze v Črni gori. Akademije sta se
udeležili prostovoljki Alenka Antloga in Maruša Veber. Cilj akademije je izboljšati
akademsko izobrazbo mladih in njihovo znanje povezati s prakso preko interdisciplinarnih in
interaktivnih predavanj.

Dne 4. novembra je na Brdu pri Kranju potekal posvet mladinskega sektorja, katerega v
imenu društva udeležila prostovoljka Ajda Gracia Golob. Posveta se je udeležila tudi
ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanka Setnikar Cankar, ki izpostavila
prizadevanja Vlade RS na področju mladinskega dela – več medresorskega sodelovanja na
področju reševanja problematike mladih, neoškodovanje mladih pri varčevalnih ukrepih in
prizadevanja za plačana pripravništva. Po pogovoru z ministrico se je srečanje nadaljevalo na
delavnicah delovnih skupin, kjer so udeleženci prek razprav sooblikovali priporočila znotraj
področij horizontalne mladinske politike, pomena mladinskega dela v družbi, neformalnega
učenja, mednarodnega mladinskega dela ter informiranja mladih. Predstavnica društva se je
udeležila slednje delovne skupine, kjer je predstavila izzive, s katerimi se sooča društvo pri
doseganju večje informiranosti mladih o vsebinah in dogodkih, in podprla predlog o
vključenosti

mladinskih organizacij znotraj bolj pregledne in ažurne spletne platforme.

Skupna pričakovanja in priporočila glede ukrepov, ki so temeljni za okrepitev mladinskega
sektorja, so bila zapisana v zaključni Resoluciji o razvoju mladinskega sektorja in mladinske
politike.
Dne 12. decembra se je prostovoljka Ana Podgornik kot predstavnica društva udeležila
zaključnega srečanja programa Erasmus+ Mladi za leto 2014, namen katerega je bil pogled na
izvajanje prvega leta mladinskega dela novega programa Erasmus+.
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Ker društvo v novem programu še ni sodelovalo, je bil glavni namen udeležbe predvsem
zbiranje informacij in spoznavanje izkušenj drugih organizacij s prijavami na in izvajanjem
novega programa.

7.1 MODEL UNITED NATIONS SLOVENIA CLUB
V drugi polovici leta 2012 je mladinska sekcija pričela z aktivnostmi MUNSC, ki je bil
formalno ustanovljen na skupščini društva 27. marca 2013. MUNSC mladim ponuja možnost,
da na zanimiv in interaktiven način nadgradijo svoje znanje o ZN ter svoje sposobnosti
poganja in argumentiranja. Ker vse aktivnosti potekajo v angleščini, pa MUNSC pripomore
tudi k izboljšanju poznavanja tega jezika in pripomore k pripravljenosti članov na delovanje v
globaliziranem svetu. MUNSC organizira krajše vodene debate, zanimiva predavanja,
družabne aktivnosti in daljše simulacije delovanja ZN za člane MUNSC, kjer se po dogovoru
lahko pridruži tudi kakšen drug klub. Na modelih ZN študentje, ki se prelevijo v vlogo
delegatov, v določenem odboru predstavljajo neko državo in v skladu z zunanjo politiko te
države skušajo z ostalimi delegati na dano temo doseči dogovor (v obliki resolucije). MUNSC
skuša študentom tovrstne simulacije približati ter jih spodbuditi, da se jih tudi sami udeležijo.
Poleg rednih srečanj so se člani MUNSC v letu 2014 udeležili mednarodnih modelov ZN,
med drugimi MOSTIMUN, BEUM, SiMUN in CUIMUN in organizirali več delavnic (na
temo strukture mednarodne skupnosti, pisanja pozicij in govorov delegatov na simulacijah,
pisanja resolucij in kriznih odborov).

Dogodke, organizirane med septembrom in decembrom 2014, je v okviru projekta
»Študentske simulacije delovanja Združenih narodov« sofinancirala Študentska organizacija
UL.
Izvršni odbor MUNSC so v letu 2014 do poletja sestavljali Karolina Praček, Vid Tomić,
Gašper Kavšek, Blaž Grilj in Adriana Aralica, trenutno ga vodijo Nikolina Čenić, Meliha
Muherina, Vid Tomić, Karolina Praček in Adriana Aralica.
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7.1.1. Youth Conference on Energy Security
MUNSC je v sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz organiziral simulacijo
delovanja ZN z naslovom Youth Conference on Energy Security. Konferenca je potekala med
8. in 11. julijem 2014 na FDV. Na štiridnevni simulaciji je sodelovalo več kot 40 udeležencev
iz Slovenije in Avstrije, pa tudi iz drugih držav (Hrvaške, Indije, Italije, Makedonije, Kosova,
Poljske in Srbije). Udeleženci so svoje pogajalske sposobnosti preizkusili kot delegati v
okviru dveh odborov: kriznega odbora, ki je razpravljal o krizi v Ukrajini; in srečanja skupine
G20 s predstavniki Programa ZN za okolje, na katerem so razpravljali o energetski varnosti in
postopnega zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. V sklopu konference pa so potekale
tudi okrogle mize in delavnice.
Ob otvoritvi konference je udeležence nagovoril prof. dr. Bojko Bučar, dekan FDV in
predsednik društva. Prvi dan konference sta potekali dve okrogli mizi, ki ju je moderiral doc.
dr. Boštjan Udovič s FDV. Prva okrogla miza je potekala pod naslovom »Energetska varnost
znotraj okvira Evropske unije« in sta se je udeležila mag. Tina Seršen z Ministrstva za
infrastrukturo in prostor Republike Slovenije ter dr. Dennis Hesseling, vodja Oddelka za plin
na Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (Agency for the Cooperation of Energy
Regulators – ACER). Na okrogli mizi zaradi neodložljivih obveznosti ni bila prisotna ga.
Tamara Weingerl Požar, M. Phil., z MZZ, je pa svoje misli strnila in jih je predstavil
moderator. Govorca sta predstavila energetsko varnost v Evropi in Sloveniji, govorila pa sta
tudi o odprtih vprašanjih glede fosilnih goriv, naravnega plina in njegove distribucije ter o
evropskih direktivah, ki urejajo to področje.
Druga okrogla miza je potekala pod naslovom »Energetska diplomacija in njeni aktualni
izzivi«, na kateri so sodelovali nj. eksc. dr. István Szent – Iványi, veleposlanik Republike
Madžarske v Sloveniji, g. Christopher Yvon, odpravnik poslov na britanskem veleposlaništvu
v Ljubljani, in g. Nathan Ringger, politični atašé na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani.
Govorci so se strinjali, da je energetska varnost ena od aktualnih perečih vprašanj, in
spregovorili o pomembnosti energetske varnosti v zunanji in notranjih politikah držav,
dotaknili pa so se tudi situacije v Ukrajini.
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Drugi dan je v sodelovanju s projektom En-lite potekala delavnica o energetski pismenosti, na
kateri so sodelovali mag. Mojca Drevenšek, Consensus komunikacije, Samo Fürst, GEN
energija, Darko Kramar, ELES, in dr. Franc Žlahtič, Plinovodi d. o. o. Govorci so predstavili
energijo in trajnost ter obnovljive vire energije, varnost oskrbe z električno energijo ter
naravni plin in geopolitične vidike dobave plina.
Tretji dan konference so se udeleženci srečali z bivšim predsednikom RS prof. dr. Danilom
Türkom in z njim razpravljali o energetski varnosti in njenih aktualnih izzivih ter dogajanju v
mednarodni skupnosti.
Zaključek konference pa je potekal na Mestni občini Ljubljana, kjer je udeležence nagovorila
podžupanja mag. Tjaša Ficko in predstavila projekt Ljubljana – zelena prestolnica Evrope
2016.
Razprave med simulacijo so bile v obeh odborih pestre in razgibane, udeleženci so izboljšali
svoje pogajalske in retorične sposobnosti in tako izboljšali svoje veščine, navezali stike z
vrstniki iz tujine, zagotovo pa bodo novo pridobljena znanja o globalnih vprašanjih prenašali
tudi v svoje lokalno okolje.
Konference ne bi bilo mogoče izpeljati brez partnerske organizacije Academic Forum for
Foreign Affairs Graz in podpore pokroviteljev: Mestne občine Ljubljana, ŠOU v Ljubljani in
Stiks – društvenega stičišča ŠOU v Ljubljani, FDV, Veleposlaništva ZDA v Ljubljani,
Hotelov Union, Mercatorja – Embe d. d., ŠO FDV, Spirit Slovenija, Pivovarne Union, Roiss
dva, d. o. o. in e-Študentskega servisa. Projekt so koordinirali Karolina Praček, Vid Tomić in
Adriana Aralica.

7.2 POLETNA ŠOLA O ZDRUŽENIH NARODIH
Med 10. in 12. septembrom 2014 je društvo na FDV organiziralo »Poletno šolo o Združenih
narodih: kompetence mladih za izzive globaliziranega sveta«. 3-dnevne konference se je
udeležilo 30 mladih iz Slovenije in tujine, ki so aktivni v mladinskih oz. nevladnih
organizacijah.
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Prvi dan konference se je pričel s pozdravnim nagovorom prof. dr. Bojka Bučarja,
predsednika društva in dekana FDV, in slavnostnim nagovorom nj. eksc. veleposlanika
Josepha Mussomelija, ki je spregovoril o vlogi mladih v svetu. V nadaljevanju je doc. dr.
Boštjan Udovič s FDV udeležencem predstavil diplomatski protokol, Martin Nesirky, direktor
UNIS na Dunaju, pa zaposlitvene možnosti v sistemu OZN. Dan so udeleženci zaključili v
pogovoru z Miho Pongracem, slovenskim mladinskim delegatom pri OZN.
Drugi dan konference je bil posvečen različnim vidikom mirovnih operacij. Koncept mirovnih
operacij je predstavila doc. dr. Janja Vuga s FDV, Blaise Ndamnsah pa je osvetlil vidik
kulturne mediacije in mednarodne sisteme zaščite na primeru begunskega centra CARA
Gradišče ob Soči (Italija). Sledili sta interaktivni delavnici o mirovnih operacijah in
medkulturnem dialogu, ki so jih izvedle prostovoljke društva. Ana Podgornik in Tjaša Božič
sta skozi delavnico o medkulturnem dialogu udeležencem konference približali izzive
multikulturnega sveta, v nadaljevanju pa so se udeleženci preizkusili kot delegati na simulaciji
zgodovinskega zasedanja Varnostnega sveta ZN na temo konflikta na Kosovu, ki so jo izvedle
Jana Mahorčič, Ajda Gracia Golob in Karolina Kaušylaitė.
Zadnji dan konference so udeleženci pridobili znanje o projektnem vodenju skozi delavnico,
ki jo je izvedel prostovoljec Boštjan Jerman. Program se je nadaljeval z delavnico o vodenju
skupine in skupinski dinamiki, ki sta jo izvedla Tjaša Arko in Jaka Kovač s Slovenske
filantropije, in zaključil s predavanjem, kjer je različne vidike lobiranja na nacionalni,
evropski in mednarodni ravni predstavila Lousewies van der Laan, podpredsednica ALDE.
Odziv udeležencev je bil odličen. Konferenca je naslovila različna vprašanja z agende ZN ter
tudi različne veščine, ki jih mladi potrebujejo za učinkovito naslavljanje izzivov
globaliziranega sveta.
Projekt so podprli Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, FDV, UNIS na Dunaju, ŠOU v
Ljubljani, Slovenski turistični informacijski center, Spirit Slovenija in Zavarovalnica Triglav,
d. d. Projekt in zbiranje sredstev je vodila prostovoljka Adriana Aralica.
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7.3 SODELOVANJE Z MLADINSKIM SVETOM SLOVENIJE
Društvo je v preteklem letu vzpostavilo sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije.

7.3.1. Izdaja publikacije »Mladi in Združeni narodi«
Mednarodni dan mladih je društvo obeležilo z izdajo publikacije »Mladi in Združeni narodi«.
Publikacija zajema pregled aktivnosti OZN na področju mladih ter možnosti za vključitev v
aktivnosti z agende OZN – instituta mladinskega delegata pri OZN in UNESCO glasnika, pa
tudi rezultate raziskave, v kateri je društvo preverjalo stališča slovenskih mladih o OZN.
Publikacija je bila pripravljena v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije. Svoje misli je
v predgovoru strnil odposlanec generalnega sekretarja OZN za mladino Ahmad Alhendawi,
uvodne besede pa sta zapisali tudi predsednica mladinske sekcije društva za ZN za Slovenijo
Adriana Aralica in predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc. Publikacijo so
pripravili Urška Učakar, Adriana Aralica, Miha Pongrac in Mateja Robnik.
Publikacija je rezultat prizadevanj društva mladim približati OZN. Cilj publikacije »Mladi in
Združeni narodi« je mladim ponuditi informacije o OZN in jih spodbuditi k vključitvi v njeno
delovanje. Projekt je koordinirala Urška Učakar.

7.3.2. Mladinski delegat pri OZN
V preteklem letu je bil izbran prvi slovenski mladinski delegat pri OZN. Društvo je
sodelovalo pri promociji instituta mladinskega delegata pri OZN; v komisiji, ki je delegata
izbrala, je sodelovala prostovoljka Adriana Aralica; mladinski delegat pri OZN Miha Pongrac
pa je institut predstavil tudi udeležencem Poletne šole o ZN.

7.4 SODELOVANJE Z UNYANET
Predstavniki mladinske sekcije so se v letu 2014 redno udeleževali mesečnih spletnih
sestankov UNYANET, v okviru katerih so poročali o dogajanju v matičnih organizacijah, in
načrtovali skupne dejavnosti te mednarodne mreže. Za komunikacijo z UNYANET so skrbeli
prostovoljci Ana Podgornik, Peter Kumer, Maruša Rus in Adriana Aralica.
21

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO

Med 8. in 12. septembrom se je mladinska sekcija društva udeležila četrtega letnega srečanja
UNYANET. Društvo je v Rimu zastopala prostovoljka društva Maruša Rus. V sklopu
konference je potekala generalna skupščina in različne delavnice, povezane z delovanjem
mreže. Srečanje je organizirala organizacija Consules, ki promovira vrednote ZN.

8 SODELOVANJE
INSTITUCIJAMI

S

PARTNERSKIMI

ORGANIZACIJAMI

IN

8.1 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE
V letu 2013 so MZZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, UNIS na Dunaju in
društvo pripravili spletno stran »Skupaj močnejši« o OZN in vlogi Slovenije v njej
(www.skupaj-mocnejsi.si). V letu 2014 je društvo pripravilo anketo o uporabi spletnega
priročnika, ki je pokazala, da učitelji priročnik redko uporabljajo. Anketo in poročilo sta
pripravila Boštjan Jerman in Adriana Aralica. Društvo je priročnik promoviralo na delavnicah
po šolah in na srečanju koordinatorjev UNESCO pridruženih šol, ki je potekalo 7. in 8.
novembra 2014 v Kranjski Gori. Srečanja se je 7. novembra udeležil prostovoljec Boštjan
Jerman, ki je predstavil spletni priročnik.
Na okrogli mizi ob svetovnem dnevu vode z naslovom »Post-2015 – voda kot ključen člen
razvoja« (društvo, 20. marec) je sodeloval mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne
izzive na MZZ (več pod točko 5.1), na okrogli mizi ob svetovnem dnevu Zemlje z naslovom
»Post-2015 – kako trajnosten bo prihodnji razvoj?« (FDV, 22. april) pa je sodeloval
veleposlanik mag. Jernej Videtič, vodja Sektorja za politike mednarodnega razvojnega
sodelovanja na MZZ (več pod točko 5.2).
Priloga 4: Poročilo o anketi o uporabi spletnega priročnika »Skupaj močnejši«.

22

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO

8.2 SODELOVANJE S SLOVENSKO NACIONALNO KOMISIJO ZA
UNESCO
Društvo je v sodelovanju s SNKU v letu 2014 izvajalo delavnico o medkulturnem dialogu in
organiziralo okroglo mizo ob svetovnem dnevu voda (več pod točko 6.2) ter natečaj in
proslavo ob dnevu človekovih pravic na temo medkulturnega dialoga (več pod 4.2 in 5.4).

8.2.1. Delavnica o medkulturnem dialogu
Dne 12. februarja je na društvu potekala delavnica z naslovom »Medkulturni dialog«, ki je
pod taktirko prostovoljke Ane Podgornik udeležencem ponudila vpogled v glavne značilnosti
in izzive medkulturnega dialoga, kot tudi problematiko medkulturnih konfliktov.

V petek, 21. marca 2014, je društvo na Gimnaziji Poljane izvedlo delavnico o medkulturnem
dialogu. Prostovoljki Maruša Božič in Tjaša Božič sta se družili z dijaki četrtih letnikov, ki so
kot izbirni predmet za maturo izbrali Sociologijo.
Dne 25. aprila 2014 je na Osnovni šoli Rodica v Domžalah, ki je članica UNESCO ASP
mreže, potekala delavnica o medkulturnem dialogu. Delavnico sta izvedli prostovoljki društva
Jana Mahorčič in Tjaša Božič. Namen delavnice je bil učencem zadnje triade osnovne šole
predstaviti pomen medkulturnega dialoga v družbi ter kako se le-ta kaže v našem vsakdanjem
življenju.
V času od 19. do 27. maja so na Gimnaziji Ledina, ki je članica UNESCO ASP mreže,
potekale delavnice o ZN in medkulturnem dialogu. Delavnico je pripravilo društvo, izvajanju
delavnice pa se je pridružila še UNESCO mladinska platforma. Delavnico so tako izvajali
prostovoljki društva Jana Mahorčič in Ajda Gracia Golob ter UNESCO glasnik Klemen
Šorak. Namen delavnice je bil dijakom predstaviti OZN, specializirano agencijo Organizacijo
ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – UNESCO) in UNESCO mladinsko platformo ter medkulturni dialog tako na
visoki politični ravni, kot tudi v vsakdanjem življenju.
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8.3 SODELOVANJE Z INFORMACIJSKO SLUŽBO ZDRUŽENIH NARODOV
NA DUNAJU
V letu 2014 je društvo v sodelovanju z UNIS na Dunaju organiziralo predstavitev
zaposlitvenih možnosti v OZN in razpis za »Shadowing programme«, direktor UNIS na
Dunaju Martin Nesirky je bil slavnostni govornik na proslavi dneva ZN (več pod točko 5.3).

8.3.1. Predstavitev zaposlitvenih možnosti v OZN
Preko videokonference je 10. septembra direktor UNIS na Dunaju Martin Nesirky
udeležencem Poletne šole o ZN predstavil zaposlitvene možnosti v OZN (več pod točko 7.2).
Društvo je v sodelovanju z UNIS na Dunaju in Kariernimi centri UL organiziralo predstavitev
zaposlitvenih možnosti v OZN, ki je potekala 23. oktobra na FDV. Karierno delavnico je
izvedel direktor UNIS na Dunaju Martin Nesirky.

8.3.2. Shadowing programme
Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju s ciljem obeleževanja dneva ZN
(24. oktober) organizira t. i. »Shadowing programme«, ki študentom, ki jih zanima delovanje
OZN, omogoča vpogled v delovanje organizacije. »Shadowing programme« omogoča
podiplomskim študentom, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN. Program
se bo izvajal med 24. oktobrom in 24. novembrom na Dunajskem mednarodnem centru.

V Sloveniji je razpis potekal v organizaciji društva, ki je razpis promoviralo med mladimi,
zbralo prijave na razpis in izbralo udeležence programa. Program sta koordinirala
prostovoljca Boštjan Jerman in Adriana Aralica.

8.4 SODELOVANJE S SVETOVNO ZVEZO DRUŠTEV ZA ZDRUŽENE
NARODE
Mladinska sekcija je v letu 2014 pripravila opis društvenih aktivnosti za WFUNA Youth
Directory.
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Mladinska sekcija društva se je vključila v kampanjo WFUNE ob mednarodnem dnevu
mladih. WFUNA ob mednarodnem dnevu mladih poudarja pomen glasu mladih v post-2015
razvojni agendi. Člani mladinske mreže WFUNE so izbrali eno izmed šestnajstih razvojnih
prioritet, ki jih ponuja globalna raziskava OZN »My World 2015«, njihova mnenja pa so
zbrana v videu.

9 RAZNO

9.1 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 priložnost za oblikovanje, načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Načeloma se vsaka DS srečuje nekajkrat letno.

9.2 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.

25

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO

10 PRILOGE
- Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij.
- Priloga 2: Seznam nagrajencev ob dnevu OZN za leto 2014.
- Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2014.
- Priloga 4: Poročilo o anketi o uporabi spletnega priročnika »Skupaj močnejši«.
- Priloga 5: Finančno poročilo za leto 2014 in predračun za leto 2015.
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