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1 UVOD
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2013 v
skladu s statutom opravljalo svojo osnovno nalogo širiti ideje in poslanstvo Organizacije
združenih narodov (OZN) zainteresirani in širši javnosti preko svoje knjižnice in čitalnice, ki
sta odprti celo leto, z objavljanjem aktualnih dogodkov na spletnih straneh društva v
slovenskem in angleškem jeziku, z obeleževanjem spominskih dni ZN, z organizacijo
nagradnih razpisov ter z organizacijo raznih kampanj in dogodkov za širjenje načel ZN.
Pri svojem delu društvo sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) Republike
Slovenije (RS), Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU), Informacijsko službo
ZN (United Nations Information Service – UNIS) na Dunaju, Svetovno federacijo društev za
ZN (World Federation of United Nations Associatios – WFUNA), Mrežo mladinskih društev
za ZN (United Nations Youth Associations Network – UNYANET) in z različnimi sorodnimi
ustanovami znotraj Slovenije.
V letu 2013 smo svojo pozornost in dejavnosti osredotočili na izobraževanje mladih in
ozaveščanje javnosti o mednarodnem sodelovanju na področju vode.
Pri tem so s svojim delom največ pripomogli prostovoljci društva pod mentorstvom
predsednika prof. dr. Bojka Bučarja. V tem trenutku je prostovoljcev 40, ki tako ali drugače s
svojim delom pripomorejo k uresničevanju ciljev, poslanstva in vizije društva.

2 FINANCIRANJE
Dne 27. marca 2013 je izvršni odbor društva obravnaval poročilo o delu društva za leto 2012
ter sprejel zaključni račun za leto 2012 in predračun za leto 2013, ki jih je nato potrdila XXIV.
skupščina društva dne 27. marca 2013.
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V letu 2013 je društvo z MZZ sklenilo Pogodbo o strokovnem sodelovanju v letu 2013 št.
1811-13-000025 o sodelovanju na področju delovanja ZN in v skladu s to društvo prejelo
5.810,00 evrov.
Od zunanjih institucij smo od SNKU prejeli 5.000,00 EUR za izvedbo štirih skupnih
projektov na temo mednarodnega leta sodelovanja na področju voda. Od Mestne občine
Ljubljana smo za projekt »Usposabljanje za izvajanje in promocijo mladinskih aktivnosti s
področja delovanja ZN« prejeli 995,00 evrov, od UNIS na Dunaju 800,00 evrov za proslavo
dneva človekovih pravic, proslavo dneva ZN, Poletno šolo o ZN in UNYANET Summit. Od
ŠOU v Ljubljani smo za Poletno šola o ZN prejeli 500,00 evrov. Podjetje Vectum, d. o. o. je
projekt »UNYANET Summit« podprlo z donacijo v višini 200,00 evrov. Od Zavoda Y smo
prejeli 150,00 evrov za izvedbo delavnic na temo milenijskih razvojnih ciljev. Donacije smo
prejeli tudi od Kluba slovenskih veleposlanikov (500,00 evrov) in Inštituta za afriške študije
(150,00 evrov).
Ostale prihodke predstavljajo članarina, različna namenska sredstva, donacije iz dohodnine
(1.057,91 evrov) in dohodki iz kapitala in obresti.

3 INFORMATIVNA DEJAVNOST
3.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Knjižni fond se je v letu 2013 povečal za približno 100 naslovov. Arhivirali smo tudi deset
nagrajenih del v okviru rednega nagradnega razpisa.
Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij.

3.2 SPLETNE STRANI
Društvo ureja svojo spletno stran (www.unaslovenia.org) z namenom prikaza celostne podobe
društva in njegovega komuniciranja z javnostjo, ki jo na svojih straneh obvešča o aktualnih
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dogodkih ZN in povezanih področjih ter o delovanju društva. V letu 2010 je odprlo tudi svojo
spletno stran v angleškem jeziku. Redno smo dodajali utrinke iz naših dogodkov oz.
fotogalerije dogodkov. Prav tako je bil na spletni strani dodan zavihek »Mladi«, ki posebej
izpostavlja aktivnosti za mlade. Za urejanje spletne strani sta bila odgovorna prostovoljca
Boštjan Jerman in Uroš Zagrajšek ob pomoči Martina Brumca in Petra Kumra.
Društvo je redno dopolnjevalo in objavljalo vsebine na svoji tematski spletni strani na temo
milenijskih razvojnih ciljev, ki je nastala v sklopu Milenijske kampanje društva
(www.milenijski-cilji.si). Stran širšo javnost ozavešča s predstavitvijo vseh osmih ciljev in
specifičnih ciljev, predlogi za udejstvovanje ter branje za mlajše in starejše, opisom kampanje
'Vstani in ukrepaj' in nekaterimi drugimi koristnimi povezavami predlogi za udejstvovanje. Za
urejanje spletne strani bila sta odgovorna prostovoljca Boštjan Jerman in Uroš Zagrajšek ob
pomoči Martina Brumca.

V letu 2011 vzpostavljena spletna stran na temo mirovnih operacij (www.mirovneoperacije.si) je tudi v lanskem letu zainteresirani javnosti omogočala dostop do koristnih
podatkov o mirovnih operacijah in vlogi Slovenije v njej, aktualnih novic ter gradiv. Stran
ureja prostovoljec Boštjan Jerman.
V letu 2013 je bila v sodelovanju z MZZ, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
UNIS na Dunaju pripravljena nova spletna stran »Skupaj močnejši« o OZN in vlogi Slovenije
v njej (www.skupaj-mocnejsi.si). Gre za nadaljevanje izobraževalnega projekta o OZN za
mlade, ki smo ga pričeli maja 2012 z izdajo priročnika o OZN in vlogi Slovenije v njej z
naslovom »Skupaj močnejši«, namenjenega učencem tretjega vzgojo-izobraževalnega
obdobja in njihovim učiteljem. Projekt je koordiniral prostovoljec Boštjan Jerman.

V letu 2013 je bila v sodelovanju s SNKU pripravljena tudi interaktivna spletna delavnica o
mednarodnem letu sodelovanja na področju voda. Interaktivna spletna delavnica je dostopna
preko spletne strani društva (http://www.unaslovenia.org/moodle/), kjer je bil pripravljen
portal za spletno izobraževanje, ki učencem in učiteljem omogoča, da se na interaktiven način
seznanijo s sistemom OZN, UNESCO ter konceptom upravljanja z vodami in delovanjem
UNESCO na tem področju. Projekt je koordiniral prostovoljec Boštjan Jerman.
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3.3 SOCIALNA OMREŽJA
Društvo je prisotno tudi na Facebooku in Twitterju, oba računa ureja prostovoljka Sabina
Carli.

3.4 SPLETNI NEWSLETTER »pOZNavalec«
Prostovoljci društva so v letu 2013 pričeli z izdajo društvenega spletnega newslettra z
naslovom »pOZNavalec«, ki predstavlja društveno dogajanje in dogajanje v mednarodni
skupnosti, zajema pa tudi napovednik društvenih dogodkov. Newsletter izhaja na 3 mesece,
prvi je bil izdan junija. Grafično podobo je prispevala prostovoljka Iva Petković, vsebino pa
sta ob pomoči ostalih prostovoljcev pripravljali Mojca Kovač in Adriana Aralica.

3.5 PREDSTAVITVE DRUŠTVA NA FAKULTETAH
Prostovoljci društva so na različnih fakultetah pripravili predstavitve društva z namenom
seznanjanja študentov z aktivnostmi društva. V letu 2013 smo se predstavljali na Fakulteti za
družbene vede (FDV), Pravni fakulteti (PF) in Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani (UL).

4 NAGRADNI RAZPISI
4.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ZDRUŽENIH NARODOV
Leta 2013 je društvo na proslavi dneva ZN v okviru 49. nagradnega razpisa za najboljša dela s
področja delovanja ZN nagradilo 10 del diplomantov PF in FDV UL ter Evropske pravne
fakultete Univerze v Novi Gorici. Prispela dela je ocenila strokovna komisija, ki jo sestavljajo
podpredsednik društva doc. dr. Milan Brglez, članica izvršnega odbora društva prof. dr.
Mirjam Škrk in dr. Jožef Kunič, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose.
V knjižnici društva sedaj hranimo 608 nagrajenih del.
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Priloga 2: Seznam nagrajenih del 2013.

4.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ob dnevu človekovih pravic, l0. decembru, je društvo že osmo leto razpisalo natečaj za
likovna, literarna in fotografska dela na temo človekovih pravic za osnovnošolce in dijake. V
letu 2013 je natečaj potekal na temo »Pravica do vode« in ozaveščalo o mednarodnem letu
sodelovanja na področju voda. Na natečaj se je odzvalo več kot 50 osnovnih in srednjih šol s
celotne Slovenije z več kot 350 izdelki.
Prispela dela je pregledala strokovna komisija, ki jo sestavljajo Polona Demšar, akademska
kiparka in fotografinja, Blaž Vehovar, akademski slikar, in Tatjana Logaj, profesorica
slovenskega jezika. Nagrajenih je bilo 35 likovnih, literarnih in fotografskih izdelkov.
Skupina prostovoljcev je za natečaj in proslavo ob dnevu človekovih pravic izvedla akcijo
zbiranja sredstev in pridobila nagrade za nagrajence. Nagrade so prispevali UNIS na Dunaju,
Big bang, d. o. o. in Kopija – nova d. o. o. Organizacijo natečaja sta koordinirali prostovoljki
Mojca Kovač in Adriana Aralica, akcijo zbiranja podpornikov pa prostovoljca Boštjan Jerman
in Andreja Slomšek.
Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2013.

4.3 NAGRADNI RAZPIS ZA GRAFIČNO PODOBO MOBILNE
INFORMACIJSKE TOČKE OB MEDNARODNEM LETU SODELOVANJA
NA PODROČJU VODA
Društvo je v sodelovanju s SNKU pripravilo nagradni natečaj za mlade za grafično podobo
mobilne informacijske točke o mednarodnem letu sodelovanja na področju voda, ki je služila
promociji mednarodnega leta na dogodkih. Splošna cilja projekta sta bila prek nagradnega
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natečaja pritegniti mlade k promociji problematike upravljanja z vodami in promocija
mednarodnega leta sodelovanja na področju voda.
Za grafično podobo mobilne info točke je bil med marcem in majem 2013 organiziran
nagradni natečaj za mlade med 18. in 30. letom starosti. Komisija v sestavi SNKU in društva
je izbrala najboljši predlog – delo »Molekule« avtorice Nike Domnik. Na podlagi predloga
nagrajenke je bila izdelana mobilna informacijska točka, ki je bila javnosti predstavljena v
sklopu Noči raziskovalcev na Morski biološki postaji v Piranu 27. septembra 2013, mobilna
info točka pa je bila do konca leta 2013 razstavljena še na FDV, Biotehniški fakulteti,
Gimnaziji Poljane ter na bazarju 12. vseslovenskega festivala nevladnih organizacij Lupa
2013 in v sklopu akcije osveščanja o pomenu vode kot človekove pravice v organizaciji
Ekvilib inštituta. Projekt je koordiniral prostovoljec Tomaž Čebela.

5 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI ZDRUŽENIH NARODOV
5.1 PROSLAVA DNEVA ZDRUŽENIH NARODOV, 24. OKTOBER
Društvo je organiziralo proslavo dneva ZN 23. oktobra 2013 v Zbornični dvorani UL.
Slavnostni govornik je bil prof. dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik RS.
Proslava se je pričela z uvodnim pozdravom predsednika društva prof. dr. Bojka Bučarja, ki je
izpostavil pomen praznika, organizacije in društev, ki po svetu delujejo z namenom promocije
ciljev in dela ZN, obenem pa ni pozabil na prostovoljce slovenskega društva, ki s svojim
delom prispevajo svoj košček k delovanju in prepoznavanju ZN. Občinstvo je preko video
posnetka nagovoril tudi generalni sekretar ZN Ban Ki-moon.
Slavnostni govorec proslave prof. dr. Danilo Türk je v govoru poudaril zgodovinski pomen
OZN na področjih prizadevanj za razvoj, za mednarodni mir in varnost in za spoštovanje
človekovih pravic. V svojem govoru se ni izognil niti aktualnemu političnemu dogajanju v
Sloveniji. Kot dolgoletni stalni predstavnik Slovenije pri ZN se je spraševal tudi o pomenu
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ZN v slovenski družbi in se dotaknil pereče problematike krize v Siriji, okoljskih sprememb
in razvojnih vprašanj v svetu.
Uvodnim nagovorom je sledila podelitev priznanj za najboljša diplomska, magistrska in
doktorska dela s področja delovanja ZN v mednarodni skupnosti. Proslavo je z glasbenima
točkama popestril prostovoljec Aleksander Jakobčič. Proslavo je podprl UNIS na Dunaju.
Projekt sta koordinirala prostovoljca Boštjan Jerman in Adriana Aralica.

5.2 PROSLAVA DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER
Proslava dneva človekovih pravic je potekala 11. decembra 2013 v Zbornični dvorani UL.
Slavnostni govornik je bil Janos Tisovszky, direktor UNIS na Dunaju.
Proslava se je pričela s predvajanjem kratkega dokumentarnega filma »We all make this world
beautiful« učencev OŠ Bičevje, ki je prejel prvo nagrado na mladinskem natečaju kratkih
filmov o človekovih pravicah »This human world«. Uvodni govor je imel predsednik društva
prof. dr. Bojko Bučar, ki je izpostavil tradicijo obeleževanja dneva človekovih pravic na
društvu. Po nagovoru predsednika društva je bila prebrana poslanica generalnega sekretarja
ZN Ban Ki-moona ob dnevu človekovih pravic. Slavnostni govornik Tisovszky je v govoru
izpostavil, da so nagrajenci natečaja zagovorniki človekovih pravic, prav tako pa je poudaril
pomen zavedanja o pravici do vode.
V nadaljevanju je sledila podelitev priznanj in nagrad avtorjem najboljših likovnih, literarnih
in fotografskih del na natečaju ob dnevu človekovih pravic. Natečaj je potekal na temo
»Pravica do vode« s ciljem osveščanja o mednarodnem letu sodelovanja na področju voda.
Proslavo sta popestrila Miha Smirnov Oštir na klavirju in Jure Smirnov Oštir na violini.
Proslavo je podprl UNIS na Dunaju. Projekt sta koordinirala prostovoljca Boštjan Jerman in
Adriana Aralica.
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6 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
6.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA
Ob razstavi Slovenskega šolskega muzeja »Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in
Gane« so bili med novembrom 2012 in januarjem 2013 organizirani potopisni večeri, na
katerih so avtorji razstave obiskovalcem približali svoje izkušnje. 30. januarja 2013 je Tina
Palaić skozi potopisno predavanje predstavila svoje izkušnje s prostovoljnim delom v Gani.
Dne 6. februarja 2013 je na društvu potekala predstavitev razvojnega projekta Društva Edirisa
»Opolnomočenje ljudstva Batwa na poti k univerzalni osnovnošolski izobrazbi v Ugandi«, ki
ga je Društvo Edirisa izvajalo v letih 2011 in 2012.
Dne 20. februarja 2013 je na društvu potekalo potopisno predavanje o Etiopiji prostovoljke
Aleksandre Gačić, ki je z osnovnošolci šole Berhaneh Zare v Addis Abebi izvajala različne
delavnice. Aleksandra je predstavila svoje izkušnje delovanja in bivanja v Etiopiji, razkrila pa
je tudi potenciale in poti k trajnostnemu razvoju države.
Društvo je v četrtek, 21. marca 2013, v sklopu obeležitve svetovnega dneva vode v
sodelovanju s SNKU pripravilo okroglo mizo »Več prostora za vode«. Okrogle mize so se
udeležili naslednji strokovnjaki: Janos Tisovszky, direktor UNIS na Dunaju, prof. dr. Lučka
Kajfež Bogataj, vodja Centra za agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti UL in članica
Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (Intergovernmental Panel on Climate
Change), prof. dr. Mitja Brilly, predstavnik SNKU in predsednik Nacionalnega odbora za
Unescov hidrološki program (International Hydrological Program), dr. Peter Frantar,
hidrolog na Agenciji RS za okolje in predstavnik Komisije za hidrologijo pri Zvezi geografov
Slovenije, in dr. Vesna Flander Putrle, predstavnica Morske biološke postaje Piran in
Nacionalnega inštituta za biologijo. Okroglo mizo je moderiral predsednik društva prof. dr.
Bojko Bučar. Na okrogli mizi so gosti razpravljali predvsem o pomenu vodnih virov v 21.
stoletju ter upravljanju z vodo v Sloveniji. Dogodek so koordinirali prostovoljci Tomaž
Čebela, Peter Kumer, Boštjan Jerman in Adriana Aralica.
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V sredo, 10. aprila, je na FDV potekalo predavanje posebnega svetovalca generalnega
sekretarja ZN o preprečevanju genocida Adame Dienga na temo sovražnega govora in
spodbujanja h genocidu. Izpostavil je težave, s katerimi se sooča mednarodna skupnost pri
opredelitvi spodbujanja h genocidu ter iskanju ravnovesja med svobodo govora in
preprečevanjem sovražnega govora. Predavanje je bilo organizirano v sodelovanju s FDV in
MZZ. Dogodek je koordinirala prostovoljka Urška Učakar.
V četrtek, 16. maja 2013, je na FDV potekala okrogla miza o konfliktu v Maliju. Na okrogli
mizi so sodelovali predsednik društva dr. Bojko Bučar, Ibrahim Nouhoum, direktor Afriškega
foruma, in Špela Spanžel, v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za
kulturo in članica SNKU. Dogodek je povezoval dr. Žiga Vodovnik, izredni profesor na
Katedri za teoretsko politologijo na FDV. Prisotni so razpravljali o poteku samega konflikta,
pregledali normativni okvir in odziv mednarodne skupnosti na konflikt ter se dotaknili
ogroženosti bogate naravne in kulturne dediščine v Maliju. Dogodek sta koordinirali
prostovoljki Mojca Kovač in Adriana Aralica.
Dne 3. junija 2013 je na društvu potekala predstavitev nove spletne strani »Skupaj močnejši«
o OZN in vlogi Slovenije v njej. Spletna stran (www.skupaj-mocnejsi.si) je nastala v
sodelovanju MZZ, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, UNIS na Dunaju in društva.
Udeležence predstavitve so nagovorili Matija Vilfan, direktor Urada za razvoj izobraževanja z
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, veleposlanik Andrej Logar, vodja Sektorja za
mednarodne organizacije z MZZ in prek videa direktor UNIS na Dunaju Janos Tisovszky
(video je dostopen tukaj). Dogodek je povezoval podpredsednik društva doc. dr. Milan
Brglez. Dogodka so se udeležili tudi učenci Osnovne šole Ivana Cankarja iz Vrhnike, ki so z
učiteljico spregovorili o nastanku in ciljih OZN ter preizkusili novo spletno stran. Dogodek je
koordiniral prostovoljec Boštjan Jerman.

6.2 MILENIJSKA KAMPANJA
Prostovoljki Mojca Kovač in Amadea Jesenovec sta 22. februarja 2013 na Gimnaziji Škofja
Loka izvajali delavnico »Podajmo si roke«. Dijakom 2. letnika sta predstavili delovanje OZN
in jih ozaveščali o milenijskih ciljih.
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V lanskem letu je društvo prvič pripravilo delavnice za mlajše otroke. Delavnica »Okolje in
jaz«, ki jo je 31. maja 2013 izvedla prostovoljka Urška Učakar, je potekala v vrtcu Tinkara v
Grosupljem. Poleg prebiranja pravljice o segrevanju okolja so otroci ob pogovoru o ločevanju
odpadkov, varstvu narave in varčevanju z energijo pripravili plakat o varovanju okolja. Ob
zaključku delavnice smo udeležencem razdelili pakete, ki so vsebovali izobraževalna gradiva
za starše in pravljice za otroke z naslovom Milenijske otroške zgodbe, ki jih je društvo izdalo
leta 2012. Delavnico je pripravila prostovoljka Urška Učakar.
Dne 13. septembra 2013 prostovoljki Mojca Kovač in Amadea Jesenovec izvedli delavnico o
milenijskih razvojnih ciljih v sklopu Poletne šole o ZN.
Društvo je 15. novembra 2013 s prostovoljkama Amadeo Jesenovec in Mojco Kovač ter z
delavnico o milenijskih razvojnih ciljih sodelovalo na UNESCO dnevu približevanja kultur,
dogodku v organizaciji UNESCO mladinske platforme ter v sodelovanju s SNKU in
Zavodom Afriški forum. Dogodek za učence 8. in 9. razredov so letos organizirali prvič, in
sicer v okviru mednarodnega desetletja približevanja kultur. Na dogodku je sodelovalo pet
društev oz. zavodov, ki se ukvarjajo s tematikami, kot so prostovoljstvo, človekove pravice,
okoljevarstvo, migracije ter afriške kulture in umetnosti.

6.3 FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA IN FESTIVAL LUPA
Društvo se je 23. maja 2013 predstavljal na 14. festivalu prostovoljstva, ki ga je pripravila
Slovenska filantropija. Prostovoljci društva so mimoidoče ozaveščali o delovanju ZN,
promovirali človekove pravice in milenijske cilje ter z njimi razpravljali o aktualnem
dogajanju v svetu in o vlogi ZN. Predstavitev je koordinirala prostovoljka Mojca Kovač.
Letošnji 12. zaporedni bazar nevladnih organizacij Lupa, ki ga vsako leto organizira CNVOS,
je potekal 26. septembra 2013. Na stojnici so prostovoljci društva predstavljali in delili
gradivo o poslanstvu ZN, o človekovih pravicah in o milenijskih ciljih ter ostalih ključnih
področjih dela OZN. Predstavitev je koordinirala prostovoljka Sabina Carli.
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6.4 IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV
Prostovoljci društva se redno izobražujejo v okviru delavnic, ki jih ponujajo druge nevladne
organizacije, še posebej CNVOS in Nacionalna agencija programa Mladi v akciji, pri čemer
sta prioritetni temi pridobivanje sredstev in projektno delo.

6.5 PRAKSA ŠTUDENTOV NA DRUŠTVU
V skladu z dogovorom s prof. dr. Zlatkom Šabičem lahko študenti Mednarodnih odnosov na
FDV UL z delom na društvu opravijo obvezno prakso. Osnovni namen oziroma cilj prakse je
študente seznaniti z vsebino dela društva in s področjem delovanja sistema OZN. Študentje so
imeli možnost sami izbrati področje delovanja, ki jih zanima, ali pa jim je bilo le-to
dodeljeno. V ta namen smo organizirali informativne sestanke, kjer se jim je predstavilo
društvene aktivnosti, da so si lažje našli svoje interesno področje.
Med prakso študenti:
•

pridobijo informacije o društvu, njegovem poslanstvu, viziji in ciljih;

•

pridobijo informacije o področju delovanja sistema OZN;

•

s pomočjo mentorja spoznajo delo društva;

•

preko mentorja postanejo sestavni del specifične aktivnosti društva in so vključeni v

delovni proces od pričetka do konca;
•

preverijo svoje strokovno-teoretično znanje in veščine pridobljene v študijskem

procesu ter spoznajo njegovo uporabnost v stvarnem okolju;
•

ugotovijo, katere veščine in znanja iz študija jim koristijo pri opravljanju prakse;

•

kritično ocenjujejo program in delo v društvu.

V letu 2013 so za opravljanje prakse interes izrazili tudi tuji študenti. V preteklem letu so
prakso opravljali Artyom Kocharyan, Urša Bračun in Tina Kobilšek.
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7 MLADINSKA SEKCIJA
Pomemben del društvenih aktivnosti v letu 2013 je bil namenjen mladim. Sodelovali smo z
UNYANET, organizirali eno usposabljanje in dve tedenski konferenci ter nadaljevali z
aktivnostmi MUNSC.
Mladinska sekcija je v letu 2013 pripravila raziskavo »Mladi in ZN«, katere cilj je ugotoviti
mnenje mladih o delovanju ZN in njihovo poznavanje ZN, ideje za vključenost mladih v
delovanje ZN ter predloge za tematike, ki bi jih društvo naslavljajo s svojimi aktivnostmi v
prihodnje. K reševanju ankete smo povabili mlade med 15. in 30. letom starosti. Anketa je
bila objavljena na spletu, anketo pa so reševali mladi tudi v sklopu promocijskih dogodkov.
Konec leta 2013 smo zaključili z anketiranjem, v letu 2014 pa bo pripravljena analiza
vprašalnikov, ki bo podlaga za pripravo nadaljnjih vsebin aktivnosti društva. Projekt
koordinira prostovoljka Maja Drča.
Dne 11. aprila 2013 je na FDV potekal pogovor s prof. dr. Marjanom Svetličičem. Člani
mladinske sekcije so se s profesorjem pogovarjali o pogajanjih, pristopu in pripravah k
procesom pogajanj ter o neformalnem lobiranju.
Prostovoljci Sabina Carli, Tomaž Čebela, Amadea Jesenovec, Andreja Slomšek in Adriana
Aralica so na povabilo UNIS z Dunaja sodelovali v t. i. »Shadowing programme«.
»Shadowing programme« omogoča posameznikom, ki jih zanima delovanje OZN, da en
delovni dan spremljajo delo določenega zaposlenega pri OZN. Tako so imeli prostovoljci 16.
oktobra 2013 na Dunaju možnost spoznati delovni dan zaposlenih v OZN.
Mladinska sekcija je na dan človekovih pravic, 10. decembra 2013, na društvu organizirala
predavanje Janosa Tisovszkega, direktorja UNIS na Dunaju, o reformi Varnostnega sveta ZN
ter o mladih in ZN. Tisovszky je govoril o zgodovinskih okoliščinah in tudi o trenutnem
dogajanju, povezanem z morebitno reformo Varnostnega sveta ZN, na koncu pa odgovarjal na
vprašanja članov mladinske sekcije.
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Prostovoljka društva Tjaša Božič se je decembra 2013 udeležila potovanja po omanski
puščavi Sharqiya Sands v sklopu projekta Connecting Cultures, ki poteka v tesnem
sodelovanju z Omansko Nacionalno komisijo za izobraževanje. Formalno je program potrjen
in spodbujan s strani UNESCO ter deluje ob podpori Kulturnega centra Sultana Qaboosa in
MBI Al Jaber Foundation. Namen projekta je združiti mlade iz različnih kultur, iskanje
vzrokov in rešitev, multikulturno povezovanje, medkulturni dialog med mladimi in razbijanje
stereotipov o zahodnih in srednje-vzhodnih kulturah.
Prostovoljki Mojca Kovač in Mateja Ščuka sta pod mentorstvom doc. dr. Vasilke Sancin s PF,
ki je tokrat vodila ekipo študentov iz Slovenije, sodelovali v programu Regionalna akademija
o ZN (Regional Academy on the UN – RAUN). Program je trajal od 1. maja 2013, v okviru
katerega so bila štiri več-dnevna srečanja (v Pragi, Ljubljani, Szegedu in na Dunaju). Svoj
epilog je RAUN dobil v januarju 2014, ko je Academic Council on the United Nations System
(ACUNS) v sodelovanju z Regionalno akademijo o ZN (RAUN) od 15. do 17. januarja 2014
organiziral konferenco z naslovom »Soočanje s spreminjajočo se sedanjostjo: evolucija politik
ZN«. Konferenco so organizirali v sodelovanju z UNODC, IAEA, CTBTO, UNCITRAL,
UNHCR, UNIDO in UNIS na Dunaju. Poudarek je bil na razvoju politik ZN v zadnjih
desetletjih. Zadnji dan konference so svoje raziskovalne projekte predstavili tudi udeleženci
RAUN. Mojca Kovač je s svojo skupino pripravila raziskovalni projekt na temo »Kako so
potekala pogajanja Pogodbe o trgovini z orožjem«, Mateja Ščuka pa projekt z naslovom
»Spolna trgovina z moškimi: Ujeti med kriminalom in stereotipi«, ki je bil tudi nagrajen.

Od 26. do 27. novembra 2013 so v Bruslju potekali Evropski razvojni dnevi z naslovom:
Dostojno življenje za vse – za novo razvojno agendo. V organizaciji Evropske komisije se je
v dvodnevnem programu zvrstila vrsta debat in konferenc na temo novega razvojnega okvira
po letu 2015. Konference se je udeležila tudi Maja Drča, članica mladinske sekcije društva.
Svoj vidik trenutnega stanja in poti naprej so predstavile vidne osebnosti iz svetovnega
političnega prostora – Jose Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije, Ellen Johnson
Sirleaf, predsednica Liberije, Mahamadou Issoufou, predsednik Nigerije, Nkosazana DlaminiZuma, predsednica Afriške unije, Jose Pereira Neves, premier Zelenoortskih otokov, Andris
Piebalgs, evropski komisar za razvoj, in mnogi drugi. Ključno sporočilo konference nakazuje,
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da bo postavitev nove razvojne agende velik globalni izziv. Društvo je v preteklem letu
večino svojih aktivnosti posvetilo tematiki milenijskih razvojnih ciljev. Nadaljevali bomo tudi
v letu 2014, svojo pozornost pa posvetili predvsem razvojnim usmeritvam ter izzivom po letu
2015. Udeležba na Evropskih razvojnih dnevih je bila zatorej za naše društvo zelo dobrodošla.
Maja Drča se je imela možnost sestati z Olivierjem Consolom, bivšim predsednikom nevladne
organizacije CONCORD Europe, in se z njim pogovarjati o povezovanju vseh področij politik
v korist trajnostnega razvoja in novih ciljev razvojne agende.

7.1 MODEL UNITED NATIONS SLOVENIA CLUB
V drugi polovici leta 2012 je mladinska sekcija pričela z aktivnostmi Model United Nations
Slovenia Club-a (MUNSC), ki je bil formalno ustanovljen na skupščini društva 27. marca
2013. MUNSC mladim ponuja možnost, da na zanimiv in interaktiven način nadgradijo svoje
znanje o ZN ter svoje sposobnosti poganja in argumentiranja. Ker vse aktivnosti potekajo v
angleščini, pa MUNSC pripomore tudi k izboljšanju poznavanja tega jezika in pripomore k
pripravljenosti članov na delovanje v globaliziranem svetu. MUNSC organizira krajše vodene
debate, zanimiva predavanja, družabne aktivnosti in daljše simulacije delovanja ZN za
MUNSC člane, kjer se po dogovoru lahko pridruži tudi kakšen drug klub. Na modelih ZN
študentje, ki se prelevijo v vlogo delegatov, v določenem odboru predstavljajo neko državo in
v skladu z zunanjo politiko te države skušajo z ostalimi delegati na dano temo doseči dogovor
(v obliki resolucije). MUNSC skuša študentom tovrstne simulacije približati ter jih
spodbuditi, da se jih tudi sami udeležijo. Poleg rednih srečanj so se člani MUNSC v letu 2013
udeležili mednarodnih modelov ZN, med drugimi BIMUN in SIMUN, ter v sodelovanju s
Pravno fakulteto v Ljubljani aprila 2013 organizirali simulacijo na temo jedrskega orožja na
Bližnjem vzhodu in Aziji, pa tudi več delavnic (na temo strukture mednarodne skupnosti,
pisanja pozicij in govorov delegatov na simulacijah, pisanja resolucij in kriznih odborov).
Izvršni odbor MUNSC so do poletja sestavljali Iva Petković, Urška Učakar, Karolina Praček,
Vid Tomić in Adriana Aralica, trenutno ga vodijo Karolina Praček, Vid Tomić, Gašper
Kavšek, Blaž Grilj in Adriana Aralica.
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7.2 USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE IN PROMOCIJO MLADINSKIH
AKTIVNOSTI
Med 9. in 11. majem 2013 je mladinska sekcija organizirala mednarodno delavnico z
naslovom »Usposabljanje za izvajanje in promocijo mladinskih aktivnosti s področja
delovanja ZN«. Delavnica, ki je potekala na društvu, je vsebovala 8 vsebinskih sklopov, ki so
se nanašali na projektni management. Teme vsebinskih sklopov so bile: čas in projektni
management, oblikovanje in nadzorovanje skupine, financiranje in zbiranje sredstev, kaj je
dobra tema in kako najti govorce, iskanje udeležencev in koordinacija udeležencev,
organizacijske osnove, organizacija mini modelov ZN, odnosi z javnostmi in družabni
dogodki. Vsi vsebinski sklopi so imeli poleg teoretičnega dela, ki sta ga trenerja podala preko
standardne predstavitve, tudi praktičen del. Projekt je bil pripravljen v sodelovanju z nemškim
mladinskim društvom za ZN, delavnico sta izvedla trenerja Tim Wiegmann in Henrik Becker.
Za projekt smo prejeli sredstva od Mestne občine Ljubljana, projektni predlog je pripravila
prostovoljka Adriana Aralica in projekt koordinirala skupaj s prostovoljko Urško Učakar.

7.3 POLETNA ŠOLA O ZDRUŽENIH NARODIH
Med 9. in 13. septembrom 2013 je mladinska sekcija društva na FDV organizirala Poletno
šolo o ZN. Kot častni govorec je poletno šolo otvoril bivši predsednik RS prof. dr. Danilo
Türk, ostali predavatelji pa so bili mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne izzive na
MZZ, dr. Melita Gabrič s Sektorja za človekove pravice na MZZ, prof. dr. Zlatko Šabič s
FDV, Janos Tisovszky, direktor UNIS na Dunaju, Gašper Hrastelj, namestnik generalne
sekretarke SNKU, doc. dr. Milan Brglez, prof. dr. Maja Bučar in prof. dr. Marjan Svetličič s
FDV, dr. Marijan Ivanuša, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, in
mag. Maša Gorjup, svetovalka izvršnega direktorja za odnose z javnostmi s Slovenske
fundacij za UNICEF. V sklopu poletne šole je prostovoljka Karolina Praček organizirala
simulacijo zasedanja Generalne skupščine ZN, Mojca Kovač in Amadea Jesenovec pa sta
izvedli delavnico o milenijskih razvojnih ciljih.
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Poletne šole se je udeležilo 50 mladih med 18. in 29. letom. V petih dneh so udeleženci
spoznali širok spekter delovanja OZN. Projekt so podprli UNIS na Dunaju, ŠOU v Ljubljani,
Adinara s. p., Ahac d. o. o., Jagros d. o. o. in SPD d. o. o. Projekt in zbiranje sredstev je vodila
prostovoljka Adriana Aralica.

8.4 SODELOVANJE Z UNYANET
Predstavniki mladinske sekcije so se v letu 2013 redno udeleževali mesečnih spletnih
sestankov UNYANET, v okviru katerih so poročali o dogajanju v matičnih organizacijah, in
načrtovali skupne dejavnosti te mednarodne mreže. Za komunikacijo z UNYANET je skrbela
prostovoljka Ana Podgornik, ki v sklopu mreže tudi v študijskem letu 2013/2014 opravlja
funkcijo revizorja.
Od 11. do 13. maja 2013 je v Ženevi potekalo srečanje članov UNYANET, ki sta se ga
udeležili prostovoljki Mateja Ščuka in Mojca Kovač. Razprava je potekala o aktualnih
projektih in predvsem skupščine UNYANET v Ljubljani.
Med 19. in 23. avgustom 2013 je mladinska sekcija društva gostila tretje letno srečanje
UNYANET – UNYANET Summit. V sklopu konference so predstavniki organizacij članic
mreže pregledali preteklo delo, pripravili načrte za nadaljnje delo, izvolili nov izvršni odbor
mreže in sprejeli nove članice mreže, organizirane pa so bile tudi delavnice in srečanja. Prvi
del konference je potekal na FDV, kjer je udeležence konference pozdravila prodekanja prof.
dr. Maja Bučar. V torek so se udeleženci konference srečali s častnim pokroviteljem
konference predsednikom RS Borutom Pahorjem in z njim razpravljali o aktualnih
mednarodnih vprašanjih in vlogi mladih v demokratičnih procesih. Doc. dr. Boštjan Udovič s
FDV je izvedel delavnico o diplomatskem protokolu, član predsedstva UNYANET Daniel
Hardegger pa delavnico o vodenju. V sredo so udeleženci konference obiskali Evropsko
prestolnico mladih 2013 – Maribor, kjer so si ogledali Evropski kulturni in tehnološki center
Maribor – Center eksperimentov Maribor. V četrtek je potekala delavnica o pogajanjih, ki jo
je izvedel prof. dr. Marjan Svetličič s FDV, in o medkulturnem dialogu, ki jo je pripravila
prostovoljka Ana Podgornik. V četrtek zvečer so se udeleženci konference udeležili sprejema
na Mestni občini Ljubljana, kjer sta jih nagovorila podžupanja mag. Tjaša Ficko in
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podpredsednik društva doc. dr. Milan Brglez; sprejema se je udeležil tudi del diplomatskega
zbora v Sloveniji. V petek je potekal sklepni del konference – generalna skupščina, ki se je
pričela z video nagovorom direktorja UNIS na Dunaju Janosa Tisovszkega. S sprejetimi načrti
za prihodnje delo mreže se je konferenca uspešno zaključila. Projekt so podprli UNIS na
Dunaju, FDV, Mestna občina, Vectum d. o. o., Jamnica mineralna voda d. o. o., SPIRIT
Slovenija, Ekologi brez meja, ZkotZ d. o. o., Storck Adria d. o. o, Droga Kolinska d. d., Roiss
DVA d. o. o., Vino Falot, Vinska klet Frelih d. o. o., Zavarovalnica Triglav d. d. in
Veleposlaništvo Nizozemske v Ljubljani. Projekt je koordinirala prostovoljka Adriana Aralica
ob pomoči Urške Učakar in Boštjana Jermana.

8 RAZNO
8.1 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE
Društvo se je 12. februarja 2013 udeležilo delovnega sestanka Sektorja za človekove pravice
MZZ z nevladnimi organizacijami s področja človekovih pravic. Sestanka sta se udeležili
prostovoljki Urška Učakar in Mojca Kovač.
Dne 23. aprila 2013 sta se prostovoljki Urška Učakar in Mojca Kovač udeležili sestanka
kontaktnih točk ministrstev za priprave Slovenije na univerzalni periodični pregled s
predstavniki nevladnih organizacij, ki je potekal na MZZ.
V sodelovanju Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Mestno občino
Maribor, UNIS na Dunaju in MZZ smo organizirali predstavitev priložnosti za mlade v OZN,
ki je potekala 20. marca 2013 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v
Mariboru. Po uvodnem nagovoru rektorja Univerze v Mariboru prof. Danijela Rebolja je
Janos Tisovszky, direktor UNIS na Dunaju, predstavil priložnosti za mlade znotraj OZN.
Dogodek je potekal v okviru aktivnosti Evropske prestolnice mladih – Maribor 2013.
Dogodek je koordiniral prostovoljec Boštjan Jerman.
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V sodelovanju s FDV in MZZ je bilo 10. aprila 2013 organizirano predavanje posebnega
svetovalca generalnega sekretarja ZN o preprečevanju genocida Adame Dienga na temo
sovražnega govora in spodbujanja h genocidu (več pod točko 7.1).
Dne 3. junija 2013 je na društvu potekala predstavitev nove spletne strani »Skupaj močnejši«
o OZN in vlogi Slovenije v njej. Spletna stran (www.skupaj-mocnejsi.si) je nastala v
sodelovanju MZZ, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, UNIS na Dunaju in društva
(več pod točko 7.1).
V sklopu Poletne šole o ZN sta mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne izzive na
MZZ, in dr. Melita Gabrič s Sektorja za človekove pravice na MZZ predstavila vlogo RS na
področju globalnih izzivov in človekovih pravic (več pod točko 8.3).
Društvo je skupaj z UNIS na Dunaju, MZZ in FDV 8. novembra 2013 organiziral
pripravljalni seminar o programu ZN za zaposlovanje mladih strokovnjakov (Young
Professionals Programme – YPP). Na seminarju, ki je bil organiziran preko videokonference,
sta sodelovala Janos Tisovszky, direktor UNIS na Dunaju, in Gerhard Tripp, upravljalec
človeških virov z Urada za ZN na Dunaju (United Nations Office in Vienna – UNOV).
Govorca sta predstavila program YPP in potek testiranj.

8.2 SODELOVANJE S SLOVENSKO NACIONALNO KOMISIJO ZA
UNESCO
Društvo je v sodelovanju s SNKU v letu 2013 izvedlo štiri projekte na temo mednarodnega
leta sodelovanja na področju voda. Društvo je 21. marca 2013 v sklopu obeležitve svetovnega
dneva vode v sodelovanju s SNKU pripravilo okroglo mizo »Več prostora za vode« (več pod
točko 7.1). Izveden je bil nagradni razpis za mobilno informacijsko točko ob mednarodnem
letu voda; na podlagi nagrajenega predloga je bila izdelana informacijska točka (več pod
točko 4.3).
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Društvo je skupaj s SNKU izdalo publikacijo »Več prostora za vode – Publikacija ob
mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 2013«. Publikacija predstavlja sodelovanje
na področju voda preko delovanja glavnih institucij na tem področju ter zagotavljanje dostopa
do pitne vode opredeljuje kot izziv 21. stoletja. Uvodne misli je prispevala Lučka Kajfež
Bogataj, besedilo za publikacijo so pripravili Adriana Aralica, Urša Bračun, Tomaž Čebela,
Boštjan Jerman, Peter Kumer in Urška Učakar, strokovni pregled pa sta opravila dr. Mitja
Brilly in Gašper Hrastelj. Izvedbo projekta je koordinirala prostovoljka Adriana Aralica.

V letu 2013 je bila pripravljena tudi interaktivna spletna delavnica o mednarodnem letu voda.
Interaktivna

spletna

delavnica

je

dostopna

preko

spletne

strani

društva

(http://www.unaslovenia.org/moodle/), kjer je bil pripravljen portal za spletno izobraževanje,
ki učencem in učiteljem omogoča, da se na interaktiven način seznanijo s sistemom OZN,
UNESCO ter konceptom upravljanja z vodami in delovanjem UNESCO na tem področju.
Vsebino delavnice so pripravili Adriana Aralica, Urša Bračun, Tomaž Čebela, Boštjan
Jerman, Peter Kumer, Ana Podgornik in Urška Učakar, strokovni pregled pa je opravil Gašper
Hrastelj. Izvedbo projekta je koordiniral prostovoljec Boštjan Jerman.

S SNKU smo sodelovali tudi v sklopu nekaterih drugih dogodkov, in sicer okrogli mizi o
konfliktu v Maliju (več pod točko 7.1), Poletne šole o ZN (več pod točko 8.3) in dneva
približevanja kultur (več pod točko 7.2).

8.3 SODELOVANJE Z INFORMACIJSKO SLUŽBO ZDRUŽENIH NARODOV
NA DUNAJU
Društvo je v sodelovanju z UNIS na Dunaju in Kariernimi centri UL organiziralo predstavitev
zaposlitvenih možnosti v OZN, ki je potekala 21. marca 2013 na Filozofski fakulteti. Karierno
delavnico je izvedel direktor UNIS na Dunaju Janos Tisovszky.
Na povabilo UNIS na Dunaju so prostovoljci društva sodelovali v t. i. »Shadowing
programme« (več pod točko 7).
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Direktor UNIS na Dunaju je bil eden izmed govorcev na okrogli mizi »Več prostora za vode«
(več pod točko 7.1). 20. marca 2013 je izvedel karierno delavnico v okviru aktivnosti
Evropske prestolnice mladih – Maribor 2013 (več pod točko 8.1). Prek videa je nagovoril
udeležence predstavitve nove spletne strani »Skupaj močnejši« o OZN in vlogi Slovenije v
njej (več pod točko 7.1) in udeležence UNYANET Summita (več pod točko 8.4). V sklopu
Poletne šole o ZN je Tisovszky predaval na temo mladih in ZN ter izvedel karierno delavnico
(več pod točko 8.3). 10. decembra je članom mladinske sekcije Tisovszky predaval o reformi
Varnostnega sveta ZN ter o mladih in ZN (več pod točko 8). Društvo je z UNIS na Dunaju
sodelovalo tudi pri proslavi dneva človekovih pravic (več pod točko 5.2).

8.4 SODELOVANJE S SVETOVNO ZVEZO DRUŠTEV ZA ZDRUŽENE
NARODE
Na povabilo WFUNA se je Maja Drča, članica mladinske sekcije društva, 25. in 26.
novembra 2013 v Bruslju udeležila sestanka evropskih društev za ZN. V okviru srečanja so se
sestali tudi predstavniki mladinskih sekcij društev, ki so se ukvarjali predvsem z vprašanji
vključitve mladih v globalni sistem odločanja. Tako so na delavnicah opredelili pot h krepitvi
sodelovanja med evropskimi mladinskimi sekcijami ter možnosti za boljše sodelovanje. Za
naše društvo je bilo še posebej pomembna predstavitev programa za mladinskega
predstavnika pri ZN (UN Youth Delegate Programme) in pa možnosti našega prispevka k
oblikovanju razvojne agende po letu 2015. Na sestanku smo imeli možnost predstaviti delo in
dosežke našega društva ter pridobili pomembne informacije in stike s predstavniki
prijateljskih društev.

8.5 SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH SLOGE
Društvo se še naprej vključuje v delovne skupine (DS) Sloge, kjer za to obstaja interes. Pri
posamezni delovni skupini posameznik predstavlja naše društvo. Na eni strani so DS mesto za
srečanje predstavnikov NVO in izmenjavo njihovih izkušenj, idej, prepričanj, na drugi strani
pa so priložnost za oblikovanje, načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na področju
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mednarodnega razvojnega sodelovanja. Načeloma se vsaka DS srečuje ne manj kot 1-krat na
2 meseca.

8.6 UREJANJE VSEBIN NA WIKIPEDIJI
Društvo je na slovenski Wikipediji urejalo vsebine povezane z OZN in obnovilo opis društva
na tej interaktivni spletni verziji enciklopedije. Oboje je izvajal prostovoljec Boštjan Jerman.
Vnos za društvo je dostopen na:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_za_Zdru%C5%BEene_narode_za_Slovenijo.

8.7 VZPOSTAVITEV SISTEMA KAKOVOSTI NVO V DRUŠTVU
V letu 2013 so prostovoljci pripravili delovno verzijo priročnika o trenutnem stanju na
društvu, ki je podlaga za prihodnjo vzpostavitev sistema kakovosti NVO na društvu. V sklopu
priročnika je bila pripravljena strategija pridobivanja sredstev, ki jo je pripravil prostovoljec
Dan Burgar Kuželički, in strategija komuniciranja z javnostmi, ki sta jo pripravili prostovoljki
Sabina Carli in Andreja Slomšek. Projekt je vodil prostovoljec Tomaž Čebela.
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