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V letu 2006 je Društvo za Združene narode svoje osnovne naloge opravljalo v skladu s
statutom društva.

1. FINANCIRANJE
Društvo za Združene narode za Slovenijo je v letu 2006 racionaliziralo in zmanjšalo
stroške za svojo dejavnost, na področjih, kjer je bilo to mogoče, vendar pa je istočasno iskalo
in preučevalo možnosti za pridobivanje novih sredstev.
Ena od teh možnosti je bilo povečanja števila članov društva. V ta namen je bila
narejena evidenca nagrajencev Nagradnega razpisa Društva za Združene narode za Slovenijo
za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Združenih narodov,
ki so se v velikem številu odzvali na povabilo za včlanitev v društvo. S posebnim pismom
predsednika društva prof.dr. Bojka Bučarja se je društvo obrnilo tudi na stare člane in
prijatelje društva in na ta način pridobilo 103 nove člane.
Društvo je svojo dejavnost pokrivalo s sredstvi, ki jih je prejelo v skladu s pogodbo št.
1811-06-000046 o strokovnem sodelovanju na področju delovanja OZN z Ministrstvom za
zunanje zadeve Republike Slovenije. Slednje nam je na podlagi dveh računov, ki smo jih
izdali leta 2006, nakazalo 2.000.000,00 SIT, ki jih je društvo uporabilo za organizacijo
Okrogle mize o aktualnih dogodkih in dejavnostih OZN ter za arhiviranje nagrajenih dela
nagradnega razpisa iz leta 2005 (800.000,00 SIT) ter organizacijo proslave ob Dnevu
Združenih narodov, Nagradnega razpisa 2006 in proslave ob Dnevu človekovih pravic, skupaj
z likovnim in literarnim natečajem (1.200.000,00 SIT).

2. INFORMATIVNA DEJAVNOST
2.1. KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Svojo informativno dejavnost je društvo v letu 2006 opravljalo preko knjižnice in
čitalnice.
V okviru racionalizacije stroškov je bil na podlagi spiska publikacij na seji Izvršnega
odbora (IO), dne 1. februarja 2006, podan sklep, da se v knjižnici v prihodnje naroča le
najaktualnejšo periodiko (časopisi Delo, Dnevnik in Primorski dnevnik ter reviji Mladina in
Mag), odpovedalo pa je tudi nekaj tujih publikacij (New Statesman, Paris Match,
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Medjunarodna politika in Scientific American). Prihranek stroškov je znašal 237.601,00 SIT,
vendar pa se je ta denar preusmeril na druga področja delovanja društva. Tako je društvo za
potrebe knjižnice in čitalnice s pomočjo evropskih donatorskih sredstev kupilo dva nova
računalnika, enega pa je podarila tudi prostovoljka Jasna Pajnkihar.
Knjižnica je v drugi polovici leta podaljšala delovni čas in je sedaj odprta vsak
delavnik od 9h-17h.

2.2. SPLETNA STRAN
Društvo je konec leta 2006 obnovilo spletno stran (http://freeweb.siol.net/unas/index),
na kateri sedaj v preglednejši obliki obiskovalcem nudi informacije s področja delovanja
OZN, hkrati pa jih obvešča tudi o aktivnostih samega društva. Preko naše spletne strani je
možen 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.

3. NAGRADNI RAZPIS
V okviru Nagradnega razpisa Društva za Združene narode za najboljša diplomska,
magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN in specializiranih agencij, ki smo ga
razpisali že dvainštiridesetič, je društvo leta 2006 v skladu z odločitvijo IO društva na seji,
dne 1. februarja 2006, nagradilo 10 diplomskih del diplomantov Pravne fakultete iz Ljubljane,
Fakultete za družbene vede in Ekonomske fakultete iz Ljubljane.
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.
Spisek nagrajenih del prilagamo ob koncu.
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4. PROSLAVE
Marca 2006 je društvo sodelovalo v akciji Švedske, ki je ob »tednu vode« vodila
svetovno kampanjo namenjeno problematiki vodotokov in spodbujanju agencij OZN, vlad in
drugih subjektov, da se posvetijo temu problemu.
23. oktobra 2006 je društvo organiziralo proslavo ob Dnevu Združenih narodov, na
kateri je bil slavnostni govornik zunanji minister Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel. Ob
tej priložnosti so bile podeljene nagrade desetim študentom za znanstvena dela s področja
delovanja Organizacije Združenih narodov in specializiranih agencij.
V sodelovanju z Evro-atlantskim svetom Slovenije je društvo 24. oktobra 2006
izpeljalo okroglo mizo z naslovom Vloga OZN pri reševanju bližnjevzhodne problematike na
kateri sta sodelovala predsednik društva prof.dr. Bojko Bučar in član IO društva dr. Milan
Brglez.
Društvo za Združene narode je 11. decembra 2006 v Centru Evropa organiziralo
tradicionalno proslavo ob mednarodnem Dnevu človekovih pravic. Ob tej priliki je društvo
razpisalo natečaj za likovna in literarna dela za učence slovenskih osnovnih šol na temo
človekovih pravic. Nagrade in priznanja za najboljša poslana dela so bila nagrajencem in
njihovim mentorjem podeljena na proslavi. Po uvodnem nagovoru prof.dr. Bojka Bučarja, je
sledil ogled dokumentarnega filma Aven Chavora (Pridite, otroci), na koncu pa se je odprla
zanimiva razprava na temo človekovih pravic, na kateri so sodelovali dr. Miran Komac in
dr.Vera Klopčič, oba z Inštituta za narodnostna vprašanja, ter režiser predvajanega filma Filip
Robar Dorin, razpravo pa je povezoval predsednik društva prof.dr. Bojko Bučar.

5. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
V šolskem letu 2005/06 je asist.Vasilka Sancin za študente 4. letnika Pravne fakultete
v Ljubljani pri predmetu Mednarodno javno pravo marca 2006 organizirala obisk našega
društva, kjer smo jim predstavili delovanje le-tega ter jih seznanili s publikacijami in
gradivom, ki so jim tu na razpolago. Temu je kot vsa leta doslej sledil pogovor o varstvu
človekovih pravic v okviru mednarodnega prava, s poudarkom na osnovni ureditvi 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.
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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 raziskovalci kot študenti.

6. PROSTOVOLJSTVO
Na vabilo o prostovoljnem delu v okviru dejavnosti društva se je februarja 2006 javilo
16 študentov s Pravne fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pod
vodstvom predsednika društva prof.dr. Bojka Bučarja in asist.Vasilke Sancin so z delom
pričeli v marcu 2006 in omogočili, da je knjižnica sedaj odprta vsak delavnik od 9 do 17. ure.
Jeseni so prostovoljci organizirali predstavitve društva na Pravni fakulteti in Fakulteti
za družbene vede z namenom, da študentom predstavijo delovanje društva in publikacije, ki
jih društvo izdaja.
Spomladi so organizirali okroglo mizo z naslovom Predstavitev sistema OZN, prevzeli
pa so tudi preurejanje spletne strani društva.

7. 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, in SDMO
delno sofinancira režijske stroške v višini ene petine dejanskih stroškov. 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.
Društvo za Združene narode za Slovenijo mora najkasneje do 6. novembra 2007 na
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije vložiti predlog za podaljšanje veljavnosti
dovoljenja za status društva, ki deluje v javnem interesu.
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8. PRILOGE
-

Spisek periodičnega in drugega tiska, ki je na razpolago v naši knjižnici.

-

Spisek nagrajenih del – nagradni razpis za najboljša diplomska dela s področja OZN
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