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1 UVOD
Društvo za Združene narode za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2008 opravljalo,
v skladu s statutom, svojo osnovno nalogo širiti ideje in poslanstvo Organizacije združenih
narodov. Pri tem so s svojim delom največ pripomogli prostovoljci s svojim vodjem
Boštjanom Jermanom pod mentorstvom predsednika društva prof. dr. Bojka Bučarja.

2 FINANCIRANJE
Izvršni odbor društva je na svoji seji 31. marca 2008 obravnaval poročilo o delu društva v letu
2007 in sprejel zaključni račun za leto 2007 ter predračun za leto 2008, ki ju je nato potrdila
skupščina društva, ki je bila kasneje istega dne.
Društvo je tudi leta 2008 podpisalo z Ministrstvom za zunanje zadeve RS pogodbo št.181108-000118 o sofinanciranju na področju OZN. V skladu s to pogodbo je društvo MZZ
izstavilo dva računa za opravljene storitve, navedene v 3. členu pogodbe, v skupnem znesku
8.350,00 EUR za sodelovanje društva z MZZ pri izvedbi nacionalnih konkurenčnih tekstov za
zaposlitev mladih strokovnjakov v OZN, organizacijo predavanj »Vloga in rezultati dela OZN
na področju enakosti spolov« in »Podnebne spremembe« , okroglo mizo o predstavitvi osebe
in dela generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moona, sodelovanje društva v globalni tridnevni
kampanji »Vstani in ukrepaj«, namenjeni uresničevanju Milenijskih razvojnih ciljev,
organizacijo proslav ob dnevu Združenih narodov in 60 letnici sprejetja Splošne deklaracije
človekovih pravic in organizacijo nagradnega razpisa za teme s področja delovanja OZN za
študente in diplomante ter organizacijo likovnega, literarnega in fotografskega natečaja za
osnovnošolce in dijake na temo človekovih pravic.
Ostale prihodke predstavljajo članarina, različna namenska sredstva, donacije iz dohodnine,
dohodki iz kapitala in obresti ter zbrana sredstva udeležencev ekskurzije v Ženevo.
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3 INFORMATIVNA DEJAVNOST
3.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Javna knjižnica in čitalnica društva sta odprti preko celega leta.

Število periodočnih

publikacij je ostalo enako kot leta 2007, knjižni fond pa se je povečal za 136 naslovov. Med
njimi ja največ publikacij specializiranih agencij OZN, predvsem FAO in njegove povezave z
OECD, WHO, ILO in drugimi agencijami. Drugi naslovi predstavljajo letopise kot npr.
Global Civil Society 2007/2008, Yearbook of the United Nations 2005, UN World Economic
and Social Survey 2008, IAEA Annual Report 2007, UN Statistical Yearbook 2007.
Priloga : Seznam periodičnih publikacij.

3.2 SPLETNA STRAN
Društvo je v letu 2008 obnovilo svojo spletno stran, preko katere zainteresirane obvešča o
aktualnih dogodkih v OZN in povezanih področjih ter o delovanju društva. Na spletni strani je
mogoče najti aktualne novice iz OZN v slovenskem in angleškem jeziku. Prav tako nudi stran
vse potrebne informacije o društvu, njegovih preteklih, aktualnih in bodočih dejavnostih,
osnovne informacije o OZN, povezave do organizacij, s katerimi sodelujemo, o publikacijah,
ki so dostopne v naši knjižnici in utrinke iz naših dogodkov oz. fotogalerije dogodkov.
Preko spletne strani je možen tudi dostop do dveh aktualnih kampanj za širjenje načel in ciljev
OZN, in sicer kampanje 'Daj mi MIR!' in 'Vstani in ukrepaj' ter simulacije Generalne
skupščine ZN.
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4 NAGRADNA RAZPISA
4.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU OZN
Leta 2008 je društvo na proslavi dneva Združenih narodov nagradilo deset del, ki so prispela
v okviru štiriinštiridesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s
področja delovanja OZN. Nagrajeni so bili diplomanti Pravne fakultete in Fakultete za
družbene vede v Ljubljani, Pravne fakultete v Mariboru in Evropske pravne fakultete v Novi
Gorici. Strokovna komisija v sestavi prof. dr. Mirjam Škrk, prof. dr. Borut Bohte, doc. dr.
Milan Brglez in dr. Jožef Kunič je izmed prispelih del izbrala deset najboljših.
V knjižnici društva hranimo sedaj 555 nagrajenih del.
Priloga : Seznam nagrajenih del za leto 2008.

4.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH
PRAVIC
Ob dnevu človekovih pravic, l0. decembru, je društvo že tretje leto razpisalo natečaj za
likovna, literarna in fotografska dela na temo človekovih pravic za osnovnošolce in dijake.
Z likovnimi prispevki se je odzvalo 48 osnovnih šol in 6 srednjih šol iz cele Slovenije,
literarne prispevke nam je poslalo devet osnovnih šol in dve srednji šoli, fotografije pa dve
gimnaziji. Strokovna komisija, ki so jo sestavljale akademska kiparka Polona Demšar,
akademska slikarka Zora Stančič in profesorica slovenščine Tatjana Logaj, je izmed prispelih
del izbrala najboljše s pripombo, da so vsi sodelujoči pokazali izrazit občutek za problematiko
človekovih pravic na svetu in pri nas doma.
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Priloga : Seznam nagrajenih del za leto 2008.

5 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI OZN
Dne 23. oktobra 2008 je društvo organiziralo proslavo dneva Združenih narodov v Zbornični
dvorani Univerze v Ljubljani na kateri je bil slavnostni govornik prof. dr. Anton Bebler, prvi
predstavnik Slovenske misije pri OZN s sedežem v Ženevi. V svojem govoru je na kratko
predstavil razvoj nadržavnih organizacij od Svetega rimskega cesarstva, preko Društva
narodov, ki je delovala med obema svetovnima vojnama, do Organizacije združenih narodov,
rojene leta 1945. Govornik je predstavil tudi številne Slovence, ki so od začetka OZN delovali
v tej organizaciji.
Ob 60 letnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic je društvo dne 11. decembra
2008 organiziralo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani proslavo, na kateri je imel
slavnostni govor nj. eksc. gospod Maher Nasser, direktor Informacijske službe Združenih
narodov na Dunaju (UNIS-VIENNA).

6 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
6.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA
Dne 26. marca 2008 je bilo v prostorih društva predavanje gospe Violete Neubauer, članice
Odbora OZN za odpravo diskriminacije žensk, z naslovom »Vloga in rezultati dela
Organizacije združenih narodov na področju enakosti spolov«.
Konec aprila 2008 je bila izvedena predstavitev osebe in dela generalnega sekretarja OZN
Ban Ki-moona s strani prostovoljcev društva, in sicer Karina Medved, Mihaela Rozman in
Alen Toplišek. Predstavili so biografijo Ban Ki-moona s poudarkom na njegovi diplomatski
6
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karieri in njegovo dotedanje delovanje znotraj OZN s poudarkom na njegovi viziji spopadanja
z globalnimi problemi.
Dne 12. maja 2008 je društvo organiziralo v veliki predavalnici Fakultete za družbene vede v
Ljubljani predavanje na temo »Podnebne spremembe«. Predaval je takratni minister za okolje
in prostor gospod Janez Podobnik, ki je po predavanju odgovarjal na zastavljena vprašanja.
V začetku septembra je imela skupina prostovoljcev Društva za Zružene narode za Slovenijo
srečanje, ki sta ga vodili Ksenija Perko in Sonja Čandek iz Centra za neprofitni menedžment.
Pogovarjali so se o vlogi in načinu delovanja dobrega tima z namenom izboljšanja delovanja
skupine.

6.2 KAMPANJA »DAJ MI MIR!«
21. septembra je svet praznoval mednarodni dan miru, v okviru katerega je društvo pripravilo
kampanjo »Daj mi MIR!«.
Kampanja za mir je v Sloveniji potekala od 21. avgusta do 17. septembra 2008. Njen namen
je bil 21. september ponesti med ljudi kot mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti je lahko
vsak izmed nas izrazil svoje misli o miru, vsa sporočila pa so bila posredovana Generalni
skupščini ZN. Vodenje kampanje sta prevzela Boštjan Jerman in Martin Brumec iz društva.
Prejeli smo 103 sporočila, med drugim tudi od predsednika RS, dr. Danila Türka.

6.3 KAMPANJA OZN »VSTANI IN UKREPAJ«
Informacijska služba ZN na Dunaju (UNIS-VIENNA) je opozorila na svetovni poziv
VSTANI in UKREPAJ, ki se zavzema za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev in odpravo
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revščine. V Sloveniji je imelo glavno vlogo pri kampanji naše društvo, ki je pri tem
sodelovalo z UNIS-om,

Slogo in Društvom prijateljstva Slovenija-Indonezija. Vodenje

kampanje je prevzel Boštjan Jerman. Z različnimi aktivnostmi je po vsej Sloveniji sodelovalo
več kot 4.000 ljudi, večinoma osnovnošolskih otrok in njihovih mentorjev.
Društvo za Združene narode je 17. oktobra 2008 organiziralo okroglo mizo z naslovom
»Pomen razvojne pomoči za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev«, kjer so strokovnjaki s
področja, in sicer Marija Adanja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč pri MZZ, prof. dr. Maja Bučar, izr. prof. na FDV in Marjan Huč, koordinator
Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – Sloga,
razpravljali o pomenu razvojne pomoči.
Reševanje svetovnega problema revščine je bila osrednja tema svetovnega poziva »Vstani in
ukrepaj«. Številne osnovne in srednje šole po Sloveniji so obravnavale ta problem, Društvo za
Združene narode pa je pripravilo delavnico »Podaj roko revnemu«, ki sta jo s prvošolci in
četrtošolci izvedla na OŠ Franca Rozmana-Staneta Boštjan Jerman in socialna pedagoginja
Darja Pekolj. To delavnico sta Boštjan Jerman in Darja Pekolj izvedla še 21. novembra 2008 v
enem izmed osmih razredov OŠ Antona Žnidrašiča v Ilirski Bistrici, in sicer v okviru Tedna
globalnega učenja, ki je potekal med 15. in 23. novembrom 2008 v večih evropskih državah.
Osnovni namen tega tedna je bil ljudem predstaviti pomen globalnega učenja za doseganje
uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. Za nadaljnje izvajanje te delavnice bo društvo
poskušalo sodelovati z Ministrstvom za šolstvo in šport RS.

6.4 IZOBRAŽEVALNI OBISK ŠTUDENTOV PRAVNE FAKULTETE V
LJUBLJANI
V zimskem semestru študijskega leta 2008/2009 je v čitalnici Društva za Združene narode
asist. dr. Vasilka Sancin dva dni vodila vaje za študente 4. letnika PF za predmet mednarodno
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pravo. Navzočih je bilo 20 oz. 22 študentov. Uvodne besede o ciljih in delovanju društva je
obakrat predstavila Alenka Bizjak, uslužbenka društva.

6.5 SODELOVANJE DRUŠTVA PRI IZVEDBI NACIONALNIH
KONKURENČNIH TESTOV ZA ZAPOSLITEV MLADIH
STROKOVNJAKOV V OZN
Nacionalni testi za zaposlitev v sistemu OZN za kandidate iz Slovenije so potekali 26.
februarja 2008 v prostorih Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Društvo je z
MZZ sodelovalo pri izbiri prostora in pri sami izvedbi testov, ki jih je vodila predstavnica
Sektorja za kadrovske zadeve pri sedežu OZN v Ženevi ga. Marie-Jose Astre-Demoulin v
sodelovanju predstavnice MZZ gospe Valerije Mikelj s Sektorja za mednarodne organizacije
in človekovo varnost, aktivno pa sta sodelovala tudi predstavnika društva, prostovoljca Matic
Kumer in Nejc Župevec.

7 SREČANJA IN EKSKURZIJE
7.1 STROKOVNO-DRUŽABNA EKSKURZIJA V ŽENEVO
Ekskurzija v Ženevo je trajala od 5. do 9. marca 2008 pod vodstvom Boštjana Jermana in v
sodelovanju z asist. dr. Vasilko Sancin in prostovoljcem Jovanom Ivanovom. Ekskurzije se je
udeležilo 43 udeležence, večinoma članov društva, od tega štirje prostovoljci in
podpredsednica prof. Sancinova ter 19 nečlanov, od tega dve tuji študentki iz Litve.
Prvi dan so si udeleženci ogledali sedež ZN v Ženevi (UNOG) in sedež Konference ZN za
trgovino in razvoj (UNCTAD) ter del skupine zasedanje Sveta za človekove pravice. Zvečer
so imeli delovno večerjo s predstavniki Stalnega predstavništva RS pri Uradu ZN in ostalih
mednarodnih organizacijah v Ženevi, med njimi z gospo Evo Tomič, namestnico
9
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veleposlanika pri Stalnem predstavništvu in dolgoletno članico našega društva.
Drugi dan so imeli akreditacije in predavanja v Svetovni meteorološki organizaciji (WMO),
Mednarodni organizaciji dela (ILO), Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) in Urada Visoke
komisarke ZN za človekove pravice (OHCHR), drugi del prostovoljcev pa je prisostvoval
zasedanju Sveta za človekove pravice.
Tretji dan je sledil organiziran ogled Ženeve in odhod.
Udeleženci ekskurzije so stroške pokrivali sami, oproščena sta bila samo organizatorja in
vodji te ekskurzije.

7.2 SREČANJE EVROPSKIH DRUŠTEV ZA ZDRUŽENE NARODE V
ŽENEVI
Svetovna zveza društev za ZN (WFUNA) in Društvo za ZN iz Švice sta 4. in 5. decembra
2008 organizirala srečanje evropskih društev za ZN v Ženevi, ki so se ga udeležili
predstavniki društev za ZN iz 16. evropskih držav, med njimi tudi iz Slovenije. Cilj srečanja
je bilo oblikovanje evropske in svetovne kampanje za promocijo Milenijskih razvojnih ciljev
(MRC).
Predstavniki ZN so predstavili cilje MRC in vključevanje teh ciljev v delovanje Konference
ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD), Svetovnega programa za hrano (WFP) in Razvojnega
programa ZN (UNDP).
Na posameznih delavnicah so posamezna društva izmenjala svoje aktivnosti, izkušnje in
mnenja. Predstavniki Društva za Združene narode za Slovenijo so predstavili aktivnosti v
Sloveniji v letu 2008 in organizacijo kampanje »Vstani in ukrepaj«, v kateri je sodelovalo
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okoli 4.000 ljudi, večinoma osnovnošolci in njihovi učitelji. V sklopu srečanja so se zavezali,
da bodo v letu 2009 oblikovali kampanjo za promocijo MRC v Sloveniji.
Sledila so predavanja predstavnikov Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo
(UNESCO), Urada Visoke komisarke ZN za človekove pravice (OHCHR), Urada visokega
komisarja ZN za begunce (UNCHR) in še enkrat UNDP.
Med samim srečanjem so naši predstavniki navezovali stike s predstavniki ostalih društev za
ZN in med drugim ustanovili t.i. balkanski klub, katerega namen bo dejavno sodelovanje med
društvi za ZN bivše Jugoslavije in iskanje skupnih aktivnosti.
Zaključek srečanja je bil posvečen oblikovanju dnevnega reda za 39. plenarno zasedanje
WFUNA v Južni Koreji avgusta 2009, oblikovanju zaključnega dokumenta srečanja in
oblikovanju globalne kampanje za promocijo MRC.
Slovenski predstavniki so se srečali tudi z veleposlanikom Stalnega predstavništva RS pri
Uradu ZN in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, g. Andrejem Logarjem, ter mu
predstavili delovanje društva in se dogovorili o rednih stikih v prihodnje.

8 PRILOGE
- Spisek periodičnega tiska, ki je na razpolago v knjižnici društva.
- Spisek nagrajenih del v okviru nagradnega razpisa ob dnevu OZN.
- Spisek nagrajenih del v okviru nagradnega razpisa ob dnevu človekovih pravic.
- Finančno poročilo za leto 2008 in predračun za leto 2009.
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