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V letu 2004 je Društvo za Združene narode svoje osnovne naloge opravljalo v skladu s
statutom društva.

1. FINANCIRANJE
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) je društvu, ki ima status
javnega interesa, za leto 2004 odobrilo subvencijo v višini 2.000.000,00 SIT za delovanje
knjižnice in čitalnice ter delno kritje najemnine in obratovalnih stroškov.
Dogovor št.1811-04-000065 med MZZ in našim društvom v svoji VI. točki govori o
zavezi obeh strank o medsebojnem obveščanju o vseh vprašanjih in okoliščinah povezanih z
delovanjem društva, se pravi s tem dogovorom, vse do popolne zagotovitve stalnega in
urejenega financiranja društva.
Stalno in urejeno financiranje društva je pogoj za bodoči obstoj in delovanje Društva
za Združene narode za Slovenijo. Za kritje osnovne dejavnosti društvo na letni ravni potrebuje
okoli 9.000.000,00 SIT. Ker se kot društvo s statusom delovanja v javnem interesu ne ukvarja
z nobeno pridobitno dejavnostjo in ker se hkrati obrestna mera vedno bolj znižuje, lahko
predvidevamo, koliko časa bomo še zmožni z lastnimi sredstvi pokrivati razliko med
subvencijo in dejanskimi stroški.
Društvo beleži nekatere podražitve, ki znatno presegajo letno stopnjo inflacije. Takšni
so na primer stroški za najemnino, ki se letno povišujejo za več kot 10%. Lansko leto nas je
pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Davčna uprava Ljubljana-Center z
novo odločbo prerazporedila iz družbenih dejavnosti v dejavnost javnih služb in storitev ter
tako znesek povišala kar za 93%. Društvo se je zoper to odločbo pritožilo, Davčna uprava pa
je našo pritožbo odstopila v reševanje drugostopenjskemu organu, in sicer Ministrstvu za
finance RS. Od tam vse do danes še nismo prejeli nobenega odgovora.

2. KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Svojo informativno dejavnost je društvo v letu 2004 opravljalo preko knjižnice in
čitalnice. Društvo je imelo naročenih 12 revij in časopisov v slovenskem jeziku, od katerih je
na novo naročilo slovenski tednik za Koroško Novice, 14 revij v tujih jezikih ter 7 letopisov in
ostalih publikacij Organizacije Združenih narodov (OZN). Skupaj s Slovenskim društvom za
mednarodne odnose (SDMO) smo brezplačno prejemali 6 slovenskih in 2 tuji periodični
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publikaciji ter še 13 periodičnih in občasnih publikacij OZN. Za SDMO je Veleposlaništvo
Republike Avstrije v Ljubljani brezplačno priskrbelo strokovno revijo Favorita Papers, ki jo
v štirih številkah letno izdaja Diplomatska akademija na Dunaju in je v knjižnici našega
društva na razpolago že od leta 1999.
Knjižno gradivo je v letu 2004 poraslo za 164 naslovov, od tega za 153 brezplačnih
publikacij Organizacije za hrano in agrikulturo (Food and agriculture organization – FAO),
štiri letopise OZN ter še štiri različne publikacije, tri knjige pa je društvo kupilo samo.
Spisek periodičnega in drugega tiska, ki je na razpolago v knjižnici društva, prilagamo
na koncu.
Stroški so za knjižnico in čitalnico društva v letu 2004 znesli 1.017.489,32 SIT.

3. SPLETNA STRAN
V preteklem letu je društvo, v skladu s sklepom izvršnega odbora društva, na internet
postavilo svojo spletno stran, s katero so se društvu odprle nove možnosti informiranja, kar že
s pridom izkorišča, v prihodnosti pa se ji bo posvetilo še v večji meri. Tako je preko naše
spletne strani možna direktna vključitev oziroma dostop na spletne strani OZN, Stalnega
predstavništva Republike Slovenije pri OZN, Svetovne zveze društev za Združene narode
(WFUNA), Informacijskega centra za Združene narode na Dunaju (UNIS-VIENNA) in
Inštituta za mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je hkrati depozitar mase
OZN v Sloveniji. Preko spletne strani društvo svoje člane in vse zainteresirane tudi obvešča o
tekočem delovanju društva in drugih dogodkih ter zanimivostih v zvezi z OZN.

4. NAGRADNI RAZPIS
V okviru nagradnega razpisa Društva za Združene narode za najboljše prispevke s
področja delovanja OZN, ki ga razpisujemo, je društvo v preteklem letu nagradilo 21
diplomskih del diplomantov Pravne fakultete iz Ljubljane, Fakultete za družbene vede,
Ekonomske fakultete iz Ljubljane in Ekonomsko-poslovne fakultete iz Maribora.
Vsak nagrajenec je ob diplomi prejel tudi denarno nagrado v višini 25.000,00 SIT. Nagrajena
dela hranimo v knjižnici, in sicer je sedaj arhiviranih že 535 del.
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Spisek nagrajenih del prilagamo ob koncu.

5. SODELOVANJE Z UNIS-VIENNA
Na pobudo Informacijskega centra za Združene narode UNIS-VIENNA je na našem
društvu dvomesečno prakso opravil študent Tomaž Gorišek, katerega prednostna okupacija je
bila internetska povezava z UNIS-om.
V letu 2004 je društvo obiskala predstavnica UNIS-a, gospa Saša Gorišek, ki se je
ponovno zavzela in pogovarjala o možnostih prevoda in izdaje publikacije z osnovnimi
podatki o delovanju in sami OZN. Kot primer je s seboj prinesla dve, in sicer UN in Brief ter
Image&Reality. Obe sta sicer malo starejšega datuma (1999), zato smo predlagali in se tudi
strinjali, da počakamo novejšo izdajo. Gospa Gorišek naj je hkrati tudi obvestila, da je Zavod
za šolstvo pripravljen v lastni režiji organizirati srečanje študentov s predstavniki UNIS-a, na
takšna srečanja, ki jih organizirajo na Dunaju, pa so povabili tudi nekatere naše študente.

6. PROSLAVA
Društvo za Združene narode je 6.decembra 2004 v Zbornični dvorani Univerze v
Ljubljani organiziralo tradicionalno proslavo ob mednarodnem Dnevu človekovih pravic.
Slavnostni govornik proslave je bil dr.Janez Čebulj, predsednik Ustavnega sodišča RS, ki je
spregovoril o vlogi države pri uresničevanju človekovih pravic. Temu je sledila podelitev
nagrad nagrajencem nagradnega razpisa za leto 2004, že štiridesetem po vrsti.

7. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Članica Izvršnega odbora našega društva, asist.Vasilka Sancin, se redno udeležuje
sestankov za nevladne organizacije, ki jih organizira MZZ, Sektor za politično multilateralo,
Oddelek za človekove pravice in Svet Evrope. Gospa Sancin na teh sestankih MZZ seznanja z
aktualnimi dogajanji na področju človekovih pravic v okviru OZN. V preteklem letu sta bila
dva posveta, prvi februarja, s temo o izobraževanju za človekove pravice, pravicah otrok in
pripravi Republike Slovenije na predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v
Evropi (OVSE), drugi pa septembra, kjer so obravnavali poročilo s 60. zasedanja Komisije
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OZN za človekove pravice in govorili o pripravah na zasedanje Tretjega odbora v okviru 59.
zasedanja Generalne skupščine OZN. Gospa Sancin je navzoče na tem sestanku seznanila, da
je naše društvo pripravljeno organizirati prevode dokumentov OZN, ki bi jih bilo iz mnogih
razlogov koristno prevesti.
V šolskem letu 2003/04 je gospa Sancin za študente četrtega letnika Pravne fakultete v
Ljubljani marca 2004 organizirala obisk našega društva, in sicer v treh skupinah. Na društvu
smo jim predstavili delovanje le-tega ter jih seznanili z gradivi, ki jih tu hranimo in so na
razpolago. Temu je sledila razprava o varstvu človekovih pravic v okviru mednarodnega
prava, pri čemer so se študenti seznanili z osnovno ureditvijo tega področja v mednarodnih
dokumentih ter tudi z mehanizmi varstva tega področja, tako na univerzalni kot regionalni
ravni. Ti dokumenti so na voljo v treh publikacijah, ki jih je v celoti prevedlo in izdalo naše
društvo.
Prevodi najpomembnejših univerzalnih in regionalnih dokumentov s področja
človekovih pravic, ki jih je ob svoji 50-letnici izdala OZN, naše društvo pa kasneje v
omenjenih treh publikacijah v slovenskem jeziku, predstavljajo kot civilizacijsko sporočilo s
tega področja dragoceno zbirko, ki jo s pridom uporabljajo tako strokovnjaki kot študenti.
Društvo za Združene narode je univerzalne dokumente izdalo v 2000 izvodih v dveh zvezkih
in ima na zalogi še 696 izvodov prvega in 680 izvodov drugega zvezka. Regionalne
dokumente je izdalo v 1000 izvodih ter jih ima na zalogi še 473.

8. DRUGO
Na sedežu Društva za Združene narode je od leta 2001 tudi sedež Slovenskega društva
za mednarodne odnose (SDMO), ki mu predseduje veleposlanik dr.Jožef Kunič. SDMO delno
sofinancira režijske stroške v višini ene petine dejanskih stroškov, kar je v preteklem letu
zneslo 573.439,00 SIT. Ena od upokojenk, ki delata v pisarni društva, opravlja tajniške posle
tudi za SDMO, ki je v lanskem letu organiziralo 18 predavanj s pogovori. Z letom 2005 pa se
na sedežu našega društva vodijo tudi vsi računovodski posli SDMO.

9. PRILOGE
Priloga 1) Spisek periodičnega in drugega tiska, ki je na razpolago v naši knjižnici.
Priloga 2) Spisek nagrajenih del – nagradni razpis za najboljša diplomska dela s področja
OZN
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Priloga 1) SEZNAM ČASOPISOV IN PUBLIKACIJ
Domače periodične publikacije in dnevniki, ki jih društvo naroča :
1. Delo
2. Dnevnik in Nedeljski dnevnik
3. Primorske novice; Sobota
4. Nova revija
5. Teorija in praksa
6. Mladina
7. Mag
8. Naša žena
9. Planinski vestnik
Slovenski zamejski časopisi, ki jih društvo naroča :
10. Novi Matajur
11. Primorski dnevnik
12. Novice – slovenski tednik za Koroško
Domače periodične publikacije , ki jih društvo prejema v dar :
13. Journal of International Relations /SDMO
14. Slovenska vojska /SDMO
15. Podjetnik
16. Svobodna misel
17. Begunski časi /UNCHR
18. Slovenija svet / Slovenska izseljenska matica
Tuje periodične publikacije, ki jih društvo naroča :
19. Foreign Affairs
20. Le Monde Diplomatique
21. National Geographic
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22. Newsweek
23. Scientific American
24. Profil
25. The Economist
26. Der Spiegel
27. Intelligent Jeune Afrique
28. L' Express
29. Paris Match
30. OECD Observer; Annual Report
31. Helsinki Monitor
32. New Statesman
Tuje publikacije, ki jih društvo občasno prejema v dar :
33. For a Change
34. Development Dialogue / Dag Hammarskjold Fond
35. Favorita Papers / SDMO

Publikacije Združenih narodov in specializiranih agencij, ki jih društvo naroča :
1. Yearbook of the United Nations
2. Statistical Yearbook
3. World Economic Survey
4. Report on the World Social Situation
5. UN Monthly Chronicle
6. Le Courrier de l' UNESCO
7. ILO – International Labour Review

Periodične in druge publikacije Združenih narodov in specializiranih agencij, ki jih društvo
dobiva v dar redno ali občasno :
8. FAO – Unasylva
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9. UNDP – Choices / DPI
10. UNDP – Annual Report
11. UNDP – Human Development Report
12. UPDATE – UN Office for Drug Control and Crime Prevention
13. UNCHR Refugees
14. UNESCO Glasnik
15. UNICEF Annual Report / UNICEF Slovenija
16. IAEA Bulletin
17. WHO Press Release
18. Bulletin of the WHO / Pisarna WHO
19. WHO – Note for the Press
20. WFUNA News
21. New World / UNA UK
22. Vereinten Nationen / UNA Deutschland
23. Destination UN / UNA The Republic of China
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Priloga 2) NAGRADNI RAZPIS 2004 - Seznam nagrajenih del

1. Nadia AMARIN
Ekonomska fakulteta

Newyorška konvencija in UNICITRAL-ov modelni zakon kot
okvir za arbitražno reševanje sporov v regionalnem centru za
trgovinsko arbitražo v Kairu
Mentor : prof.dr.Krešo Puharič

2. Peter ATANASOV

Politične mirovne operacije

FDV
Mentorica : prof.dr. Ljubica Jelušič
3. Nina BALOH
FDV

Protislovje med legitimnostjo in legalnostjo v mednarodnih
odnosih – študija primera napada ZDA na Afganistan leta 2001
Mentor : prof.dr. Bojko Bučar

4. Klavdija ČERNILOGAR Problematika vzpostavljanja izključne ekonomske cone v
FDV

zaprtih in polzaprtih morjih
Mentor : prof.dr. Bojko Bučar

5. Tina FLORIJANČIČ
Pravna fakulteta

Mednarodno pravo v praksi Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Mentorica : prof.dr.Mirjam Škrk

6. Katja GAŠPERLIN

Mednarodnopravni vidiki zakona o zunanjih zadevah

Pravna fakulteta
Mentor : prof.dr.Borut Bohte
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7. Tomaž GORIŠEK

Kapitalizem v današnji demokratični družbi

Ekonomska fakulteta
Mentor : prof.dr.Zarjan Fabjančič

8. Rudi KLANJŠEK
Ekonomsko – poslov=

Dohodkovna revščina in neenakost v globalni družbi
21. stoletja ; kam vodi smer razvoja ?

na fakulteta , Maribor
Mentor : prof.dr. Rasto Ovin
Somentor : doc.dr. Milan Zver
9. Anja KLAVS

Častni konzuli

Pravna fakulteta
Mentor : prof.dr. Borut Bohte
10. Barbara KOREN
Pravna fakulteta

Ureditev morja in morskega prostora RS - mednarodno=
pravni in notranjepravni vidiki
Mentorica : prof.dr.Mirjam Škrk

11. Katja KOSEC

Vloga instituta ratifikacije v pravne redu RS

Pravna fakulteta
Mentor : prof.dr. Borut Bohte
12. Aleš KOŠIR
FDV

Uporabnost mehanizma reševanja sporov v Svetovni
trgovinski organizaciji za male in velike države
Mentor : prof.dr. Bojko Bučar

13. Igor KOVAČIČ
Pravna fakulteta

Izjeme od načela prepovedi uporabe sile v mednarodnem
pravu
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Mentor : prof.dr. Borut Bohte
14. Jernej KOZLEVČAR
Ekonomska fakulteta

Odzivnost slovenske pravne prakse in zakonodaje
na dejavnost UNCITRAL-a
Mentor : prof.dr. Krešo Puharič

15. Rok MANFREDA
FDV

Strategija OZN ob uporabi instrumenta ekonomskih sankcij
zoper Irak
Mentor : prof.dr. Marjan Malešič

16. Miroslav NEDELJKOVIČ Pravni vidiki zaposlovanja oseb z invalidnostjo
Ekonomska fakulteta
Mentor : prof.dr. Krešo Puharič

17. Andraž RANGUS
Pravna fakulteta

Vojaška intervencija v članici OZN brez privolitve
Varnostnega sveta
Mentor : prof.dr. Borut Bohte

18. Rado STARC
Ekonomska fakulteta

Uokvirjenost evropskega patenta v konvencijsko pravo
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)
Mentor : prof.dr. Krešo Puharič

19. Monika SUŠA

Varstvo slovenske manjšine v Republiki Madžarski

Pravna fakulteta
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Mentor : prof. dr. Mitja Žagar
20. Alenka ŠKRK

Pravna narava pravice do zasebnosti

Pravna fakulteta
Mentorica : doc.dr. Barbara Novak
21. Maja ZAJC
Pravna fakulteta

Vzpostavljanje izključnih ekonomskih in ekoloških
ribolovnih con v Sredozemlju in Jadranu
Mentor : prof.dr. Borut Bohte
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