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Društvo za Združene narode za Slovenijo je v letu 2007 opravljalo svoje osnovne
naloge v skladu s statutom društva. Pri opravljanju teh nalog so se posebej izkazali
prostovoljci, ki so pod mentorstvom predsednika prof. dr. Bojka Bučarja in
podpredsednice asist. dr. Vasilke Sancin realizirali številne dejavnosti s področja
delovanja OZN.

1. F I N A N C I R A N J E
Izvršni odbor društva je na svoji seji 22. februarja 2007 sprejel zaključni račun za
leto 2006 in predračun za 2007, ki ju je nato potrdila Skupščina društva 22. maja
2007.
V letu 2007 je društvo skoraj podvojilo svoje članstvo in so se tako tudi prihodki iz
naslova članarina podvojili. Pripravilo je tudi seznam podjetij in jim poslalo dopis z
opisom društvene dejavnosti ter zaprosilo za donatorska sredstva. Na žalost so bili vsi
odgovori negativni. Aprila 2007 je Društvo sporočilo svojim članom, da je postalo
upravičenec do donacij od dela dohodnine za leto 2007 kot edini upravičenec s
področja zunanjih zadev in jim poslalo svojo davčno številko.
Z Ministrstvom za zunanje zadeve RS je društvo leta 2007 podpisalo pogodbo št.
188-07-000031 o strokovnem sodelovanju na področju delovanja OZN. Na podlagi
dveh računov, ki jih je društvo poslalo Ministrstvu, nam je to v dveh obrokih nakazalo
8.350,00 EUR za organizacijo dveh okroglih miz z naslovoma »Vloga Generalnega
sekretarja Združenih narodov« in »Rekrutiranje otrok v oboroženih spopadih« in za
organizacijo predavanja predstavnice Informacijskega centra za ZN na Dunaju gospe
Sonje Wintersberger o področjih delovanja ZN ter zaposlitvenih možnostih in
kariernih priložnostih v OZN. Poleg tega še za organizacijo proslav ob Dnevu OZN,
skupaj z nagradnim razpisom za najboljša dela, magistrska in doktorska dela s
področja delovanja OZN in ob Dnevu človekovih pravic, skupaj z likovnim,
literarnim in fotografskem natečajem za osnovnošolce in srednješolce na temo
človekovih pravic.

2. I N F O R M A T I V N A D E J A V N O S T
2.1. KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Na Društvu za Združene narode za Slovenijo sta preko vsega leta za javnost odprti
knjižnica in čitalnica. Društvo je že pred lanskim letom omejilo število domačih in
tujih periodičnih publikacij in se usmerilo predvsem na publikacije, ki pokrivajo
OZN. V ta namen se je obrnilo na institucije OZN in jih zaprosilo za brezplačne
publikacije ZN. Meddržavno sodišče v Haagu nam je poslalo 15 publikacij o
delovanju sodišča, publikacije pa smo prejeli tudi od UNIS z Dunaja, ter
specializiranih agencij in organov OZN iz Ženeve (15 publikacij od Komisije
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo /UNCITRAL/ in 22 publikacij
s področja Mednarodne strategije za zmanjšanje naravnih nesreč /ISDR/).
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V čitalnici Društva je članom v času uradnih ur na voljo tudi uporaba računalnika
Društva z dostopom do spleta kot tudi brezžičen dostop do interneta.
Društvo svoje obiskovalce vsako leto obvešča o študijskem programu EMA- Evropski
magisterij iz človekovih pravic in demokratizacije, ki ga sofinancira Evropska
komisija in izvaja 39 evropskih univerz, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani.

2.2. SPLETNA STRAN
Konec
leta
2007
je
Društvo
ponovno
obnovilo
spletno
stran
(http://www.unaslovenia.org), kjer zainteresirane obvešča o aktualnih dogodkih v
OZN in o delovanju društva. Preko spletne strani je možen dostop do spletnih strani
OZN, Stalnega predstavništva RS pri OZN, Svetovne zveze društev za Združene
narode /WFUNA/, Informacijskega centra za ZN na Dunaju /UNIS-VIENNA/ in
Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti v Ljubljani,
ki je depozitar mase OZN v Sloveniji.

3. NAGRADNI RAZPISI
3.1. NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA ZA ZN ZA SLOVENIJO OB
DNEVU OZN
V okviru triinštiridesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska
dela s področja delovanja Organizacije Združenih narodov, ki so bila obranjena med
1. oktobrom 2006 in 30. septembrom 2007, je društvo nagradilo 10 diplomskih del
diplomantov Pravne fakultete in Fakultete za družbene vede. Poleg diplome je vsak
nagrajenec prejel še denarno nagrado v višini 100 EUR.
V knjižnici društva hranimo sedaj 545 nagrajenih del.
Spisek nagrajenih del leta 2007 prilagamo temu poročilu.

3.2. NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA ZA ZN ZA SLOVENIJO OB
DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ob Dnevu človekovih pravic je Društvo drugič zapored nagradilo najboljša dela, ki
jih je Društvo prejelo na podlagi razpisanega likovnega, literarnega in fotografskega
natečaja za osnovnošolce in srednješolce na temo človekovih pravic. Na razpis se je
odzvalo preko 50 šol širom Slovenije, od katerih smo prejeli preko 600 del.
Nagrajena dela:
• Literarni natečaj 2007:
Najboljše delo nosi naslov 'Sonce vsem ljudem', učenke Andreje Medved, 9.A
razreda Osnovne šole Toneta Okrogarja iz Zagorja ob Savi.
• Likovni natečaj 2007:
1. nagrada: Žiga Hren, učenec 4.B razreda Osnovne šole Selnica ob Dravi. Risba nosi
naslov 'Skupaj'.
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2. nagrada: Lucija Kos, učenka 4. razreda Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.
Risba izraža medsebojno pomoč in razumevanje.
3. nagrada: David Košir, učenec 1.B razreda Osnovne šole dr. F. Prešerna iz Ribnice.
Risba nosi naslov 'Pravica do oblačil, hrane, šolanja'.
• Fotografski natečaj 2007
Najboljše delo nosi naslov 'Feel free', dijakinje Petre Meglič, iz gimnazije Škofja
Loka.

4. OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI
Skupščina Društva za Združene narode je počastila 15. letnico sprejetja Slovenije v
članstvo Organizacije Združenih narodov 22. maja 1992.
Dne 24. oktobra 2007 je Društvo organiziralo proslavo. Dneva Združenih narodov v
Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Slavnostna govornica je bila nekdanja visoka
funkcionarka Unesca dr. Breda Pavlič, ki je spregovorila o vlogi Organizacije
Združenih narodov v današnjem času prevladujoče potrošniške in zabavno-naravnane
miselnosti v vse očitnejšemu kapitalsko-profitnemu totalitarizmu. Nato je sledila
podelitev nagrad najboljšim prispevkom s področja delovanja Združenih narodov v
okviru vsakoletnega nagradnega razpisa.
Ob l0. decembru, Dnevu človekovih pravic, so se predstavniki društva udeležili
sprejema, ki ga je ob tem prazniku priredila Varuhinja človekovih pravic, gospa
Zdenka Čebašek Travnik.
Dne 12. decembra 2007 je Društvo organiziralo prireditev ob Dnevu človekovih
pravic v prostorih Centra Evropa, kjer je v prvem delu kot slavnostni govornik
nastopil prof. dr. Ljubo Bavcon, ki je spregovoril o položaju človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v Sloveniji in v zahodnem svetu. V drugem delu je sledila
razglasitev in podelitev nagrad za najboljše literarno, likovno in fotografsko delo na
temo človekovih pravic v okviru razpisa za osnovnošolce in srednješolce v Sloveniji.

5. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
5.1. PREDAVANJA IN OKROGLE MIZE
Dne 31. januarja 2007 je bila organizirana okrogla miza z naslovom »Vloga
Generalnega sekretarja Združenih narodov« o pristojnostih Generalnega sekretarja
kot enega od poglavitnih organov OZN in kot vodje Sekretariata ter predstavitev dela
dosedanjih Generalnih sekretarjev OZN. Okroglo mizo je vodil predsednik Društva
prof. dr. Bojko Bučar.
Dne 7. marca 2007 je bila organizirana okrogla miza z naslovom »Rekrutiranje otrok
v oboroženih spopadih«, ki jo je vodila podpredsednica Društva as. Vasilka Sancin, z
referati pa so nastopili Ana Podgornik na temo Vzroki in povodi za rekrutiranje otrok
v oboroženih spopadih, Janez Žokalj na temo Uporaba otrok v oboroženih spopadih
kot vojni zločin in Špela Košir na temo Kazenska odgovornost otrok borcev.
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Dne 4. aprila 2007 je društvo organiziralo predavanje nekdanjega vodje Stalne misije
Republike Slovenije pri OZN gospoda Romana Kirna z naslovom »Stalna misija
Republike Slovenije pri OZN«. Uvod v predavanje je pripravil Boštjan Jerman, nato
pa je predavatelj spregovoril o delovanju stalne misije RS pri OZN, o pomenu
članstva Slovenije v OZN in izzivih nestalnega članstva v Varnostnem svetu.
Za slovenske državljane so za leto 2008 odprti nacionalni konkurenčni testi za
zaposlitev pri Združenih narodih. Nacionalni izpit za zaposlovanje mladih
strokovnjakov bo 26. februarja 2008 in nanj se je prijavilo 90 kandidatov iz RS.
V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS je Društvo 11. oktobra 2007
organiziralo predavanje predstavnice Informacijskega centra za ZN z Dunaja gospe
Sonje Wintersberger o področjih delovanja ZN in zaposlitvenih možnostih in
karijernih priložnostih v OZN.
Dne 28. novembra 2007 je Društvo organiziralo predavanje dobitnice skupinske
Nobelove nagrade, dr. Lučke Kajfež Bogataj z naslovom »Rezultati dela in vloga
mednarodnega panela Združenih narodov o podnebnih spremembah«.

5.2. OBISK ŠTUDENTOV PRAVNE FAKULTETE V LJUBLJANI
V skladu s preteklo prakso so tudi v letu 2007 v okviru vaj pri predmetu Mednarodno
javno pravo, pod vodstvom as. Vasilke Sancin, Društvo obiskali študenti 4. letnika
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Seznanili so se z dejavnostmi Društva,
literaturo, ki je dostopna v knjižnici Društva, nato pa razpravljali o sistemu varstva
človekovih pravic v okviru OZN.

6. PROSTOVOLJSTVO
Na Društvu deluje že druga generacija prostovoljcev, študentk in študentov Pravne
fakultete v Ljubljani in Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Na rednih sestankih
pripravljajo programe delovanja, organizirajo okrogle mize, na katerih sodelujejo tudi
sami, urejajo spletno stran Društva, načrtujejo strokovne ekskurzije in navezujejo
stike z drugimi društvi za Združene narode v Evropi in drugje.
Vsako poletje pripravljajo na obeh univerzah predstavitev delovanja našega društva in
njegovih publikacij ter pridobivajo nove člane. Za vse člane pripravijo poleti družabni
piknik za medsebojno spoznavanje.

7. EKSKURZIJE
Aprila 2007 je Društvo organiziralo strokovno-družabno ekskurzijo na Dunaj.
Program je vključeval obisk Informacijskega centra ZN /UNIS/ ter več strokovnih
predavanj s področja delovanja OZN, njenih organov ter drugih ustanov (npr.
Mednarodna agencija za atomsko energijo /IAEA/). Udeležence ekskurzije je prijazno
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sprejel in jim predstavil delo Komisije OZN za mednarodno trgovinsko pravo
(UNCITRAL) tudi njen generalni direktor, prof. dr. Jernej Sekolec.
Maja 2007 pa je Društvo že začelo pripravljati strokovno-družabno ekskurzijo v
Ženevo, ki se bo odvila v marcu 2008.

8. UNESCO
Društvo preko svoje predstavnice v Nacionalni komisiji za UNESCO, podpredsednice
Društva, dr. Vasilke Sancin, redno sodeluje na vseh njenih sestankih ter drugih
aktivnostih.

9. DRUGO
Novi Zakon o društvih /U.l. RS št.61/06/ pozna samo trajno podelitev statusa društva
v javnem interesu in ne določa več podaljšanja statusa. Društvo je dolžno vsako leto
do 31. marca pristojnemu Ministrstvu predložiti delovno in finančno poročilo za
preteklo leto ter program dela za tekoče leto.

10. PRILOGE
- Spisek periodičnega tiska, ki je na razpolago v naši knjižnici
- Spisek nagrajenih del v okviru nagradnega razpisa za leto 2007
- Finančno poročilo za 2007 in predračun za 2008
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