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Društvo za Združene narode za Slovenijo je v letu 2005 opravljalo svoje osnovne
naloge v skladu s statutom društva.

1. SKLEPI SKUPŠČINE
5.oktobra 2005 je potekala XVII. Redna skupščina Društva za Združene narode za
Slovenijo. Na njej je društvo izvolilo nov izvršni odbor, predsednika in podpredsednico.
Soglasno so bili izvoljeni:
-

za predsednika: prof.dr. Bojko Bučar

-

za podpredsednico: asist. Vasilka Sancin

-

člani izvršnega odbora: prof.dr. Mirjam Škrk
prof.dr. Borut Bohte
dr. Vesna Kerstin Petrič
asist.mag. Milan Brglez
Marko Kosin
Matjaž Kovačič
Zofka Klemen Krek
Jože Hartman
Andrej Škerlevaj

-

za predsednico nadzornega sveta: Alenka Česnik

-

članici nadzornega sveta: Alenka Bizjak
Ivica Žnidaršič

-

za predsednico častnega razsodišča: prof.dr. Alenka Šelih (znova potrjena)

-

člana častnega razsodišča: dr. Vera Klopčič
prof. Milan Divjak
Skupščina je tudi sprejela sklep, da se letna članarina poviša za člane na 3.000,00 SIT

in za študente na 1.500,00 SIT.

2. FINANCIRANJE
Naše društvo, ki mu je Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) leta 2003 podelilo status
društva, ki deluje v javnem interesu, je tudi v letu 2005 na Ministrstvo poslalo vlogo za
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dodelitev finančnih sredstev. Tako je junija 2005 z MZZ podpisalo Pogodbo št. 1811-05000078 o strokovnem sodelovanju na področju delovanja Organizacije združenih narodov
(OZN), kjer je bilo v 3. členu kot predmet pogodbe navedeno prevajanje dokumentov OZN,
svetovanje in druge storitve, informacijska dejavnost (tudi preko spletne strani) ter vodenje
posveta o poročilu generalnega sekretarja OZN. V 4. členu je bila tako navedena višina
sredstev, in sicer 2.000.000,00 SIT. Na podlagi računa za izveden panel o poročilu
generalnega sekretarja OZN je društvo v letu 2005 prejelo 1.800.000,00 SIT. Konec leta je
društvo poslalo račun za ponovno tiskanje Splošne deklaracije o človekovih pravicah in tudi
za sofinanciranje proslave ob mednarodnem Dnevu človekovih pravic v višini 200.000,00
SIT, ki smo jih prejeli v januarju 2006.
Društvo za Združene narode se je leta 2005 prijavilo na razpis Agencije za
raziskovalno dejavnost RS za kritje stroškov za članarino v Svetovni zvezi društev za
Združene narode (WFUNA) v višini 48.334,00 SIT. Prošnja je bila v decembru sicer
odobrena, vendar sredstev v letu 2005 še nismo prejeli.
Društvo za Združene narode mora najkasneje do 6.novembra 2007 vložiti predlog za
podaljšanje veljavnosti dovoljenja za status društva, ki deluje v javnem interesu.

3. INFORMATIVNA DEJAVNOST
3.1. KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Tudi v letu 2005 je društvo svojo informativno (pa tudi izobraževalno) dejavnost
opravljalo preko društvene knjižnice in čitalnice.
Knjižno gradivo je v preteklem letu poraslo za 122 naslovov, od tega brezplačno za 99
publikacij FAO, 5 letopisov OZN, ki jih naročamo, nadalje za13 različnih publikacij OZN, ki
so nam jih brezplačno poslali Informacijski center Združenih narodov z Dunaja (UNIS), DPI,
UNDP, UNEP, UNESCO, MZZ in pisarna Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z
Ministrstva za zdravje RS. V dar smo prejeli še 5 publikacij v slovenskem jeziku.
Stroški za knjižnico in čitalnico so v letu 2005 znesli 958.843,25 SIT.
Spisek periodičnega in seveda drugega tiska, ki je na razpolago v naši knjižnici,
prilagamo ob koncu.
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3.2. SPLETNA STRAN
Informacijsko dejavnost je društvo v preteklem letu v veliki meri opravljalo tudi preko
svoje internetne strani, kamor se z različnimi vprašanji oglaša vse več zainteresiranih
posameznikov, kar kaže, da se interes za samo OZN kot tudi delovanje našega društva
povečuje. S spletne strani je mogoče dostopiti na strani OZN, Stalnega predstavništva RS pri
OZN, Svetovne zveze društev za Združene narode (WFUNA), Informacijskega centra za
Združene narode na Dunaju (UNIS-VIENNA) in tudi Inštituta za mednarodno pravo na
Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je depozitar mase OZN v Sloveniji.Prav tako zainteresirano
javnost preko spletne strani redno obveščamo o dogajanju v zvezi z OZN kot našim društvom.

3.3. PUBLIKACIJE
V okviru informacijske dejavnosti, kot tudi izobraževalne, seveda s področja
Združenih narodov, je naše društvo ponatisnilo Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, in
sicer v 2.500 izvodih. Sedaj pa je v pripravi tudi ponatis Ustanovne listine Združenih narodov
in Statut meddržavnega sodišča.

4. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Pomembna dejavnost našega društva je tudi izobraževanje s področja OZN. Tako so v
okviru vaj pri predmetu mednarodno javno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, društvo
obiskali študentje četrtega letnika dodiplomskega študija omenjene fakultete, celo v treh
skupinah. Gospa Alenka Bizjak jim je predstavila delovanje našega društva in publikacije ter
ostala gradiva, ki jih hranimo na društvu in so tam tudi na razpolago. V drugem delu pa je pod
vodstvom naše podpredsednice asist.Vaslike Sancin potekala razprava o delovanju
mehanizmov za varstvo človekovih pravic v okviru mednarodnega prava. Študentje so se prav
tako seznanili z aktualnim delom Komisije za človekove pravice, tretjega odbora Generalne
skupščine OZN in s predlogom za reforme v poročilu Generalnega sekretarja OZN za
področje človekovih pravic.
Društvo za Združene narode je 10.maja 2005, v sodelovanju z MZZ, na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani organiziralo panel, na katerem je predstavilo poročilo
Generalnega sekretarja OZN Kofi-ja Annan-a z naslovom V večji svobodi: v smeri razvoja,
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varnosti in človekovih pravic za vse. (A/59/2005) Poročilo so uvodoma predstavili
strokovnjaki s Fakultete za družbene vede (FDV) in ljubljanske Pravne fakultete: doc.dr. Maja
Bučar o izzivih razvoja, asist.mag. Milan Brglez o mednarodni varnosti, asist. Vasilka Sancin
o institucionalnih spremembah na področju človekovih pravic in asist.mag. Miša Zgonec
Rožej o institucionalnih reformah s posebnim ozirom na Varnostni svet OZN. Uvodni govor
panela pa je imel minister za zunanje zadeve RS prof.dr. Dimitrij Rupel. Predstavitvi poročila,
objavljenega na spletni strani http://www.un.org./largerfreedom in je bilo tudi prevedeno v
slovenski jezik, je sledila razprava.
Društvo je meseca junija obiskala tudi skupina ameriških študentov, udeležencev
Poletne šole v organizaciji londonskega inštituta Academic Solutions na FDV. Društvo, njega
delovanje in gradiva s področja OZN, ki so tam na voljo, sta jim predstavila asist.mag. Milan
Brglez ter gospa Alenka Bizjak.

5. NAGRADNI RAZPIS
Tudi v letu 2005 je društvo izpeljalo nagradni razpis za najboljše prispevke s področja
Združenih narodov in v tem okviru nagradilo 26 diplomskih del diplomantov Fakultete za
družbene vede, Pravne fakultete v Ljubljani in tudi Filozofske fakultete v Ljubljani. Vsak
nagrajenec je prejel plaketo in bil za svoj dosežek tudi denarno nagrajen, natančneje v višini
20.000,00 SIT.
Spisek nagrajenih del prilagamo ob koncu.

6. PROSLAVE
Leta 2005 je Organizacija združenih narodov praznovala svojo 60-letnico. Proslavo
Dneva Združenih narodov so tradicionalno organizirali v Slovenj Gradcu – mestu miru, kjer
je uvodoma spregovoril zunanji minister dr. Dimitrij Rupel. Na proslavi so bili seveda prisotni
tudi naši člani.
Naše društvo pa je decembra 2005 organiziralo proslavo ob Mednarodnem dnevu
človekovih pravic, na kateri je kot slavnostni govornik nastopil predsednik države dr. Janez
Drnovšek, v drugem delu proslave pa je bila izpeljana podelitev nagrad udeležencem
nagradbega razpisa za najboljša diplomska dela s področja delovanja OZN.
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7. DRUGO
Asist. Vasilka Sancin je kot predstavnica našega društva sodelovala na sejah Sektorja
za mednarodne organizacije in človekove pravice Direktoriata za načrtovanje politik in
politično multilateralo na MZZ marca 2005 – ob priložnosti zasedanja Komisije za človekove
pravice OZN. Prav tako je sodelovala septembra 2005, na tradicionalnem posvetu o
človekovih pravicah z nevladnimi organizacijami pred zasedanjem Generalne skupščine
OZN.

8. 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
Tuje periodične publikacije, ki jih društvo naroča :
17. Foreign Affairs
18. Le Monde Diplomatique
19. National Geographic
20. Newsweek
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21. Scientific American
22. Profil
23. The Economist
24. Der Spiegel
25. Intelligent Jeune Afrique
26. L' Express
27. Paris Match
28. OECD Observer; Annual Report
29. New Statesman
Tuje publikacije, ki jih društvo občasno prejema v dar :
30. For a Change
31. Development Dialogue / Dag Hammarskjold Fond
32. 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
9. UNDP – Choices / DPI
10. UNDP – Annual Report
9

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. UN Connections / Glasila WFUNA
21. New World / UNA UK
22. Vereonten Nationen / UNA Deutschland
23. Destination UN / UNA The Republic of China
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Priloga 2) SEZNAM NAGRAJENIH DEL

1. BAČIĆ TINA
PF

Pravni učinki sodb Evropskega sodišča za človekove pravice
Mentor: prof. dr. Ciril Ribičič

2. BIZJAK KRISTINA Humanitarna intervencija in mednarodno pravo
PF
3. BUNIČ POLONA
FDV

Mentor: prof. dr. Borut Bohte
Mednarodno upravljanje Bosne in Hercegovine:
Analiza diskurza
Mentor: doc. dr. Petra Roter , somentor: asist. mag. Milan Brglez

4. ČEDE URŠKA
FDV

Preobrazba pobude HIPC
Mentor: doc. dr. Maja Bučar

5. FORŠTNER TADEJA Slovenija kot majhna država v OZN: Izzivi za diplomacijo
FDV

Mentor: Marko Kosin, somentor: asist. mag. Milan Brglez

6. GERŽINA VALENTINA Statut okoljskih beguncev v mednarodni skupnosti
FDV
7. JERŠE ALENKA
PF

Mentor: prof. dr. Zlatko Šabič
Mednarodnopravna urejenost nadzora nad proizvodnjo,
transferji in trgovanjem z osebnim in lahkim orožjem in
implementacija mednarodnih standardov v Republiki Sloveniji
Mentor: prof. dr. Borut Bohte

8. JEZERNIK MAŠA Načelo ne bis in idem v mednarodnem kazenskem pravu
PF
9. JOVIČIĆ SANJA
PF

Mentor: prof. dr. Zvonko Fišer
Režim vojne okupacije v luči sodobnega mednarodnega prava
Mentor: prof. dr. Borut Bohte

10. KAPLAN GREGOR Vojna škoda na območju Slovenije, povzročena v II. svetovni
11

FDV

vojni 1941 - 1945
Mentor: doc. dr. Damijan Guštin

11. KOŠENINA UROŠ
PF
12. KOŠIR ALEŠ
FDV

Novosti v mednarodnopravni ureditvi nadzračnega prostora
Mentor: prof. dr. Borut Bohte
Uporabnost mehanizma reševanja sporov v Svetovni trgovinski
organizaciji za male in velike države
Mentor: prof. dr. Bojko Bučar

13. KUS KATARINA Pridržki pri mednarodnih pogodbah
PF

14. LEDINEK NINA
FDV

Mentor: prof. dr. Mirjam Škrk

Reševanje problema globalnega segrevanja ozračja z mehanizmom
zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida
Mentor: prof. dr. Zlatko Šabič

15. MIKLAVC SAŠO Varstvo slovenske manjšine v Republiki Avstriji
PF
16. NOVAK NADJA
FDV

Mentor: prof. dr. Mitja Žagar
Vloga Organizacije Združenih narodov pri oblikovanju režima
za podnebne spremembe
Mentor: prof. dr. Zlatko Šabič

17. PALIR BLAŽ
FDV

Mehanizmi urejanja izrabe osebne nedotakljivosti in imunitete
diplomatskega agenta
Mentor: Marko Kosin, somentor: asist. mag. Milan Brglez

18. PLEŠKO ALEKSANDRA Nove normativne teorije mednarodnih odnosov in razvijan=
FDV

je manjšinske zaščite v OZN skozi delo podkomisije za promocijo
In zaščito človekovih pravic
Mentor: prof. dr. Miran Komac, somentor: asist. mag. Milan Brglez
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19. PAJNKIHAR GREGOR Diplomatski protokol in ceremonial
PF

Mentor: prof.dr.Borut Bohte

20. PODPEČAN MITJA Varstvo osebnih podatkov v eri interneta
PF

Mentor: prof. dr. Ciril Ribičič

21. POTOČNIK BARBARA Omejevanje rasti prebivalstva v mednarodni skupnosti
FDV

Mentor: prof. dr. Zlatko Šabič

22. RESINOVIČ MAŠA Language for special purpose: An empirical analysis
FF

( Theoretical and Practical Lexicographic Treatment of Fisheries
Terms Connected with Slovenian-Croatian Relations and the
United Nations Convention on the Law of the Sea )
Mentor: prof. dr. Dušan Gabrovšek

23. STENŠAK DAMJAN Reševanje kosovskega konflikta s strani najrelevantnejših
FDV

akterjev mednarodne skupnosti
Mentor: doc. dr. Iztok Prezelj

24. ŠMID MAJA
PF

Diplomatska korespondenca
Mentor: prof. dr. Borut Bohte

25. VISTER ANDREJA Sodelovanje revnih pri izboljšanju okolja
FDV

Mentor: doc. dr. Maja Bučar

26. ZALAZNIK JANEZ Slovenska pomoč tujini kot instrument zunanje politike
FDV
27. ŽEKAR SENTA
FDV

Mentor: prof. dr. Bojko Bučar, somentor: doc. dr. Maja Bučar
Primerjava stališč Združenih držav Amerike in Evropske
unije do Kjotskega protokola
Mentor: prof. dr. Zlatko Šabič

:
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