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1 UVOD
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2016 v
skladu s statutom opravljalo svojo osnovno nalogo širiti ideje in poslanstvo Organizacije
združenih narodov (OZN) zainteresirani ter širši javnosti preko svoje knjižnice in čitalnice, ki
sta odprti celo leto, z ažuriranjem spletnih strani društva v slovenskem ter angleškem jeziku, z
obeleževanjem mednarodnih dni, z organizacijo nagradnih razpisov in z organizacijo raznih
kampanj ter dogodkov za širjenje načel ZN.
Pri svojem delu društvo sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ), Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU), Informacijsko službo ZN (United Nations
Information Service – UNIS) na Dunaju, Svetovno zvezo 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 2016 smo svojo pozornost in dejavnosti osredotočili na Agendo 2030 za trajnostni
razvoj, ki je bila soglasno sprejeta 25. septembra 2015 na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju.
Pri tem so s svojim delom največ pripomogli prostovoljci društva, ki delujejo pod
mentorstvom predsednice (Kaja Primorac) in podpredsednice mladinske sekcije (Arbnore
Avdylaj) ter predsednika društva prof. dr. Bojka Bučarja. Trenutno je v skupini 53
prostovoljcev in 9 prostovoljcev znotraj UNESCO mladinske platforme, ki s svojim delom
tako ali drugače pripomorejo k uresničevanju ciljev, poslanstva ter vizije društva.

2 FINANCIRANJE
Dne 30. marca 2016 je izvršni odbor društva obravnaval poročilo o delu društva za leto 2015
in sprejel zaključni račun za leto 2015 ter predračun za leto 2016, ki jih je nato potrdila
XXVII. skupščina društva dne 30. marca 2016.
V letu 2016 je društvo na podlagi statusa društva v javnem interesu na področju zunanjih
zadev z MZZ sklenilo Pogodbo o strokovnem sodelovanju v letu 2016 št. 1811-16-000030, ki
opredeljuje sodelovanje na področju delovanja ZN, in v skladu s to prejelo 6.110,00 evrov.
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V letu 2016 je bilo društvo uspešno s prijavo na Javni razpis MZZ s področja mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v letih 2016 in 2017
s projektom »Vstani in ukrepaj: prihodnost, ki jo želimo« in od MZZ prejelo 11.337,93 evrov
za sofinanciranje poletne šole Academie Aestive Internationalis, Poletne šole o ZN, mladinske
konference MUNSC Salient, postavitve spletnega medija pOZNavalec in stroškov dela. Od
SNKU smo prejeli 10.000 evrov za izvedbo projektov UNESCO mladinske platforme.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je za MUNSC Salient namenila 560
evrov, za t. i. MUN simulacije, organizirane med aprilom in decembrom, pa 400 evrov. Od
Central European Initiative smo za MUNSC Salient prejeli 6.300 evrov. Na razpisu
Veleposlaništva ZDA v Ljubljani smo prejeli 2.500 ameriških dolarjev za projekt Youth for
More Tolerant World, v okviru katerega sta potekali dve mednarodni mladinski konferenci
(MUNSC Salient in Poletna šola o ZN) ter forum za učitelje »Skupaj močnejši«. Od Fakultete
za družbene vede smo dobili 700 evrov kot brezplačno uporabo prostorov za izvedbo
Mednarodne poletne šole. Müller je v humanitarni akciji za potrebščine beguncev na območju
Slovenije namenil 9.050 evrov.
Ostale prihodke predstavljajo članarina, različna namenska sredstva, donacije iz dohodnine
(654,76 evrov) in dohodki iz kapitala ter obresti.

3 INFORMATIVNA DEJAVNOST
3.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Knjižni fond se je v letu 2016 povečal za približno petdeset (50) naslovov. Arhivirali smo tudi
deset (10) nagrajenih del v okviru rednega nagradnega razpisa.

3.2 SPLETNE STRANI
Društvo je v letu 2016 vzpostavilo nov spletni medij »pOZNavalec« s ciljem skozi
kakovostne vsebine mednarodnega značaja, s poudarkom na temah OZN in UNESCO,
osveščati širšo javnost o aktualnem dogajanju na področju: Agende 2030 za trajnostni razvoj,
izobraževanja za 21. stoletje, človekovih pravic, miru ter varnosti, družbe znanja,
medkulturnega dialoga in naravne ter kulturne dediščine. Društvo je postavilo uredniški
odbor, ki je pripravil dolgoročno strategijo delovanja novega medija, po kateri si društvo
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prizadeva ustvarjati dnevne novice, ki so hkrati sinergija dosedanjih prizadevanj društva pri
informiranju javnosti, vključno z umestitvijo novega medija kot osrednjega sredstva
osveščanja javnosti (integracija z obstoječimi spletnimi stranmi: UMP, UNAS, mirovne
operacije, Skupaj močnejši, milenijski cilji/trajnostni razvoj). Medij »pOZNavalec« je od 13.
decembra 2016 vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Spletni medij je postavil
Boštjan Jerman.
Društvo je v letu 2016 posodabljalo krovno spletno stran (www.unaslovenia.si), ki je bila
vzpostavljena leta 2014 in združuje društvene spletne vsebine. Krovno spletno stran je
ažuriral Boštjan Jerman.
Društvo ureja svojo spletno stran (www.unaslovenia.org), kjer obvešča o aktualnih dogodkih
ZN in povezanih področjih ter o delovanju društva. V letu 2010 je odprlo tudi svojo spletno
stran v angleškem jeziku. Za urejanje spletne strani sta bila odgovorna Boštjan Jerman in
prostovoljka Sabina Carli.

Društvo je redno dopolnjevalo in objavljalo vsebine na svoji tematski spletni strani na temo
milenijskih razvojnih ciljev (www.milenijski-cilji.si), ki je nastala v sklopu Milenijske
kampanje društva. V letu 2016 je društvo omenjeno spletno stran arhiviralo, saj so se
milenijski razvojni ciliji z 31. 12. 2015 iztekli, zamenjali so jih cilji trajnostnega razvoja do
leta 2030, ki jih od junija 2016 pokriva spletni medij »pOZNavalec«, ki je v celoti zamenjal to
spletno stran. Za urejanje in arhiviranje spletne strani je bil odgovoren prostovoljec Boštjan
Jerman.
V letu 2011 vzpostavljena spletna stran na temo mirovnih operacij (www.mirovneoperacije.si) je zainteresirani javnosti omogočala dostop do koristnih podatkov o mirovnih
operacijah in vlogi Slovenije v njej, aktualnih novic ter gradiv. Od junija 2016 so novice, ki
jih je pokrivala spletna stran o mirovnih operacijah, objavljene na spletnem mediju
»pOZNavalec«. Stran je urejal in arhiviral 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
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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 koordinira 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 koordinira prostovoljec Boštjan Jerman.
Model United Nations Slovenia Club (MUNSC) je redno osveževal svojo spletno stran
(www.munsc.si), na kateri t. i. Model United Nations (MUN) navdušence obvešča o aktualnih
dogodkih, za konferenco MUNSC Salient pa je bila pripravljena nova spletna stran
(http://munsc-salient.weebly.com/).
Društvo še vzdržuje spletno stran naše UNESCO mladinske platforme (http://unescomladi.si/), ki so jo urejali prostovoljci Ajda Gracia Golob, Boštjan Jerman in Sabina Carli.
V 2016 smo še vzpostavili spletno stran naše nove mednarodne poletne šole Academia
Aestiva

Internationalis,

ki

se

nahaja

na

naslovu

https://www.academia-aestiva-

internationalis.si/.

3.3 DRUŽABNA OMREŽJA
Društvo je prisotno tudi na Facebooku in Twitterju. Profila sta urejala prostovoljca Sabina
Carli in Matic Gumpot.

3.4 SPLETNI NEWSLETTER »pOZNavalec«
Prostovoljci društva so v juniju 2013 pričeli z izdajo društvenega spletnega newslettra z
naslovom »pOZNavalec«, ki predstavlja društveno dogajanje in dogajanje v mednarodni
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skupnosti, zajema pa tudi napovednik društvenih dogodkov. Newsletter, ki je sprva izhajal na
3 mesece, prvi je bil izdan junija 2013, je bil v letu 2016 nadgrajen z novo podobo. Newsletter
nima več tematike, pač pa povzema objave s spletne strani www.poznavalec.si po področjih:
Slovenija, svet in priložnosti za mlade ter izhaja vsak mesec. V spletni nabiralnik več kot 300
prejemnikov je v letu 2016 priletel štirikrat, in sicer septembra, oktobra, novembra ter
decembra. Vsebino je pripravljala prostovoljka Sabina Carli ob pomoči Adriane Aralica,
Andreje Friškovec, Boštjana Jermana, Kaje Primorac in Maše Mikić.

3.5 PREDSTAVITVE DRUŠTVA NA FAKULTETAH
Prostovoljci društva so na različnih fakultetah pripravili predstavitve društva z namenom
seznanjanja študentov z aktivnostmi društva.
V letu 2016 smo se predstavljali na Fakulteti za družbene vede (FDV) v sklopu Dneva
društev, ki se je odvijal 6. oktobra. Tam so prostovoljke Nataša Bandelj, Arbnore Avdylaj,
Laura Koudela in Ilina Dimovska vestno promovirale aktivnosti društva ter želele privabiti
čim več mladih.
Podoben dan je letos organizirala tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, in sicer v
decembru. Na slednji sta društvo promovirali prostovoljki Laura Koudela in Maja Korimšek.

3.6 PREDSTAVITEV DRUŠTVA NA FESTIVALU LUPA, FESTIVALU
PROSTOVOLJSTVA IN FESTIVALU MIRU V SLOVENJ GRADCU
Društvo se je 16. maja predstavljalo na 17. festivalu prostovoljstva, ki ga je organizirala
Slovenska filantropija, in 28. septembra na bazarju nevladnih organizacij Lupa, ki ga vsako
leto organizira CNVOS. Prostovoljci društva v koordinaciji Ajd Gracie Golob so mimoidoče
ozaveščali o delovanju ZN, promovirali človekove pravice in z njimi razpravljali o aktualnem
dogajanju v svetu ter o vlogi ZN.
V letu 2016 se je društvo že drugič zapored udeležilo tudi Festivala miru v Slovenj Gradcu, ki
je potekal 23. septembra. Tudi tam so bile promovirane njegove aktivnosti, vestno delo pa sta
opravljala Maja Bahor in Boštjan Jerman.
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3.7 DAN ZA SPREMEMBE

2. aprila je pod taktirko Slovenske filantropije potekal že 7. Dan za spremembe, v sklopu
katerega so prostovoljci in vsi ostali, ki jih prostovoljstvo v prihodnosti morebiti zanima,
vabljeni k nudenju pomoči pri opravilih, potrebnih za boljše lokalno okolje. Hkrati se skozi
izvajane aktivnosti krepi tudi skupinski duh prostovoljcev. V letu 2016 se je izvajanju
slednjega pridružilo tudi društvo, ki je s pomočjo velikega števila prostovoljcev (Arbnore
Avdylaj, Katja Avsenik, Gašper Črepinšek, Ilina Dimovska, Nina Ivić, Anej Lah, Maša
Mikić, Nina Pejič, Luka Škoda, Urban Špital, Dino Šujak idr.) organiziralo čistilno akcijo
prostorov društva, prav tako pa smo uspeli prebarvati stene čitalnice ter jo obogatiti z novimi
udobnimi blazinami. Akcijo je koordinirala Kaja Primorac.

3.8

VSESLOVENSKA

AKCIJA

DELJENJA

KNJIG

Z

ZBRANIMI

DOKUMENTI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
V letu 2016 smo se prostovoljci društva aktivno lotili ozaveščanja javnosti o pomenu
človekovih pravic v težkih časih, in sicer z namenom očlovečenja posameznikov, ki so se v
Evropo zatekli med begunsko krizo. S tem namenom smo vsem osnovnim in srednjim šolam
po Sloveniji želeli podariti zbirko dokumentov o človekovih pravicah. Prostovoljcem je do
sedaj uspelo knjige razdeliti osnovnim in srednjim šolam v Ljubljani ter njeni okolici, na
Gorenjskem in na Štajerskem. Izredno samoiniciativnost sta, poleg ostalih, izkazala Adriana
Motaln Hohler in Luka Dobrinič.

4 NAGRADNI RAZPISI
4.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ZDRUŽENIH NARODOV
Leta 2016 je društvo na proslavi dneva ZN v okviru 52. nagradnega razpisa za najboljša dela s
področja delovanja ZN nagradilo 10 del diplomantov Pravne fakultete UL, Pravne fakultete
Univerze v Mariboru, Fakultete za družbene vede UL in Evropske pravne fakultete Univerze
v Novi Gorici. Prispela dela je ocenila strokovna komisija, ki jo sestavljajo predsednik društva
prof. dr. Bojko Bučar, članica izvršnega odbora društva prof. dr. Mirjam Škrk in dr. Jožef
Kunič, častni član Slovenskega društva za mednarodne odnose.
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V knjižnici društva sedaj hranimo 639 nagrajenih del.
Priloga 1: Seznam nagrajenih del ob dnevu ZN 2016.

4.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ob dnevu človekovih pravic, 10. decembru, je društvo že enajsto leto razpisalo natečaj za
likovna, literarna in fotografska dela na temo človekovih pravic za osnovnošolce in dijake. V
letu 2016 je natečaj potekal ob podpori MZZ in SNKU na temo ciljev trajnostnega razvoja v
luči septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj. Na natečaj se je odzvalo več
kot 30 osnovnih in srednjih šol s celotne Slovenije z več kot 240 izdelki.
Prispela dela je pregledala strokovna komisija, ki sta jo sestavljala Dejan Habicht, umetnik in
fotograf, ter Marjana Florjan, profesorica slovenskega jezika. Nagrajenih je bilo 21 likovnih,
literarnih in fotografskih izdelkov.
Priloga 2: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2016.

5 AKTIVNOSTI V LUČI NOVE RAZVOJNE AGENDE
V luči begunske krize, globalnih humanitarnih izzivov in septembra 2015 sprejete nove
razvojne Agende 2030 je društvo izvedlo niz dogodkov, ki so se osredotočili na ključna
področja dela organizacije ter potrebo po izobraževanju širše javnosti na tem področju, in
spremljajočih aktivnosti.
Društvo je skupaj z MZZ in FDV sodelovalo pri organizaciji okrogle mize Deset let Sveta
OZN za človekove pravice, ki je potekala 8. junija v hotelu Lev v Ljubljani (točka 7.1.1.)
14. junija je društvo javno predstavilo nov spletni medij pOZNavalec, s katerim javnost
osvešča o trajnostnem razvoju in razvojnih tematikah doma in v tujini, bolj podrobno pa o
ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju ter humanitarni pomoči
(točka 3.2.).
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Skupaj s FDV je društvo zagnalo poletno šolo Academia Aestiva Internationalis z naslovom
»Begunci in 'begunci': Globalen izziv, ne (samo) evropski« (točka 9.2.).
Društvo je med 11. in 15. julijem 2016 na FDV pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja organiziralo mednarodno mladinsko konferenco z
naslovom »MUNSC Salient – Youth Conference on Global Matters« (točka 9.3.1.).
Ob podpori MZZ, SNKU, Veleposlaništva ZDA v Ljubljani in FDV je društvo med 22. in 26.
avgustom organiziralo že četrto poletno šolo United Nations Summer School, ki je potekala
pod naslovom »Empowering the Environment« (točka 9.1.).
Jesenski sklop dogodkov se je pričel z organizacijo okrogle mize »Med Svetovnim
humanitarnim vrhom in Vrhom o beguncih in migrantih: krepitev aktivnih partnerstev
za učinkovitejše naslavljanje humanitarnih izzivov«, ki je potekala v Hiši EU v Ljubljani
(točka 7.1.2.), in nadaljeval 24. oktobra z obeležitvijo dneva OZN s proslavo (točka 6.5.) ter
proslavo dneva človekovih pravic (točka 6.6.).
Sklop dogodkov se je zaključil 20. decembra na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport v
Ljubljani, kjer je v organizaciji društva potekal forum za učitelje »Skupaj močnejši« (točka
7.1.4.).

Kot spremljevalne aktivnosti so potekale t. i. Shadowing Programme (točka 10.3.1.), razpis
ob dnevu ZN (točka 4.1), razpis ob dnevu človekovih pravic (točka 4.2), izdaja tematskih
spletnih newslettrov pOZNavalca (točka 3.4) in delavnice po osnovnih ter srednjih šolah
(točka 7.4).
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6 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI ZDRUŽENIH NARODOV
6.1 PROSLAVA DNEVA ZDRUŽENIH NARODOV, 24. OKTOBER
Društvo je 24. oktobra v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani organiziralo proslavo dneva
ZN. Slavnostni govornik je bil nekdanji veleposlanik in častni predsednik Slovenskega
društva za mednarodne odnose dr. Jožef Kunič.
V uvodnem nagovoru se je predsednik Društva za ZN za Slovenijo prof. dr. Bojko Bučar
dotaknil zgodovine društvenega organiziranja proslave ob dnevu ZN in izpeljal nekaj
poudarkov iz zadnje poslanice generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona ob dnevu ZN.
Slednja v ospredje postavlja svetovno zavezo po uresničitvi Agende 2030 za trajnostni razvoj
s 17 cilji trajnostnega razvoja, podnebni sporazum, krepitev vloge žensk, spoštovanje
človekovih pravic vsakega posameznika, pospešeno iskanje rešitev za mir in odzivanje osebja
ZN na stiske ranljivih na kriznih žariščih ter nastop novega generalnega sekretarja ZN
Antónia Guterresa z januarjem 2017. Pri slednjem se je prof. dr. Bučar dotaknil tudi
nedvomno močne kandidature slovenskega kandidata za mesto generalnega sekretarja ZN dr.
Danila Türka.
Po uvodnem nagovoru je zbrane s prihodom na govorniški oder počastil slavnostni govornik
dr. Jožef Kunič, častni predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose, ki je
predstavil vlogo Društva za ZN za Slovenijo nekoč in danes. V preteklosti je društvo
predstavljalo pomemben stik Slovenije s svetom, saj je bilo to mesto, kjer si lahko dostopal do
tuje literature ‒ knjig in revij relevantnih za področja, s katerimi se društvo še danes ukvarja.
Kljub današnji informacijski dobi in s tem širokemu izboru ter dostopu informacij ima društvo
tudi dandanes pomembno vlogo z ozaveščanjem strokovne in širše publike o delovanju ZN,
prizadevanjem za prepoznavnost organizacije ter s privabljanjem predvsem številnih aktivnih
mladih. V zaključku se je dr. Kunič navezal še na kandidaturo dr. Danila Türka na položaj
generalnega sekretarja ZN. Označil ga je kot izjemnega kandidata, pri čemer je prepričan, da
bo Slovenija tudi v prihodnje imela primerne kandidate za visoke mednarodne položaje, a
mora biti država vselej bolj enotna. Slovenija je ena izmed malih držav, zato mora biti
sposobna ustrezno uporabljati zunanjo politiko kot svoje ključno 'orožje', ki je celo edino za
vzdrževanje ali izboljšanje lastne pozicije v mednarodni skupnosti.
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Sledila je slavnostna podelitev priznanj in nagrad avtorjem desetih najboljših diplomskih,
magistrskih ter doktorskih del s področja delovanja ZN. Za glasbeni pridih je poskrbel
komponist in pianist Aleksander Jakobčič z avtorskima skladbama Preludij št. 21 ter Preludij
št. 22.
Proslava ob dnevu ZN se je zaključila z druženjem udeležencev proslave in prostovoljcev
društva. Slednjim gre tudi tokrat zahvala za organizacijo in izvedbo dogodka. Projekt sta
koordinirala prostovoljca Kaja Primorac in Boštjan Jerman.

6.2 PROSLAVA DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER
Proslava dneva človekovih pravic je potekala 13. decembra v Veliki sejni sobi Mestne hiše
občine Ljubljana. Slavnostna govornica je bila Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev
mladine Ljubljana Moste Polje.
Uvodoma je udeležence proslave pozdravil predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar, ki je
izpostavil tradicijo obeleževanja dneva človekovih pravic na društvu in se navezal na perečo
begunsko situacijo v svetu. Uvodnemu nagovoru je sledila slavnostna govornica Anita
Ogulin, ki je v govoru orisala stanje revščine v Sloveniji, tako da je revščini nadala obraz in
skozi izseke pretresljivih zgodb, ki jim je vsakodnevno priča, apelirala na zbrane, še posebej
na otroke ter mlade, naj ne izključujejo vrstnikov iz socialno šibkih družin, in pokazala, da
lahko prav vsak posameznik prispeva kamenček v mozaiku k odpravi revščine v lokalnem
okolju. Z govorom in apelom na zbrane se je slavnostna govornica navezala na 1. cilj
trajnostnega razvoja po Agendi 2030 – zavezo držav k odpravi revščine do leta 2030.
V nadaljevanju je sledila podelitev priznanj in knjižnih nagrad avtorjem najboljših likovnih,
literarnih ter fotografskih del na natečaju ob dnevu človekovih pravic, ki je potekal na temo
ciljev trajnostnega razvoja.
Proslava ob dnevu človekovih pravic se je zaključila z druženjem udeležencev proslave in
prostovoljcev Društva za ZN za Slovenijo. Projekt sta koordinirala prostovoljca Kaja
Primorac in Boštjan Jerman. Proslava je bila organizirana v okviru projekta »Vstani in
ukrepaj: prihodnost, ki jo želimo«, ki ga sofinancira MZZ in v sodelovanju s SNKU.
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7 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
7.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA
7.1.1. Okrogla miza »Deset let Sveta OZN za človekove pravice«
V letu 2016 smo obeleževali 10. obletnico Sveta OZN za človekove pravice. Po desetih letih
delovanja je bil čas za pregled delovanja tega najpomembnejšega telesa OZN za promocijo,
krepitev in varstvo človekovih pravic po svetu ter oceno njegovih dosežkov, izzivov in
priložnosti za izboljšave v prihodnje. V ta namen je MZZ, skupaj z društvom in FDV
organiziralo okroglo mizo »Deset let Sveta OZN za človekove pravice«, ki je potekala v 8.
junija v Hotelu Lev v Ljubljani. Okroglo mizo je otvorila veleposlanica Darja Bavdaž Kuret,
državna sekretarka na MZZ. Na razpravi, ki jo je moderirala dr. Vasilka Sancin s Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani, so sodelovali: Eric Tistounet, predstavnik Urada visokega
komisarja ZN za človekove pravice, veleposlanik Remigiusz A. Henczel z Ministrstva za
zunanje zadeve Republike Poljske in predsednik Sveta OZN za človekove pravice v letu
2013, dr. Petra Roter s FDV, Marc Limon, izvršni direktor Universal Rights Group iz Ženeve,
in mag. Božena Forštnarič Boroje, vodja Sektorja za človekove pravice na MZZ.
Organizatorji okrogle mize so spodbudili razpravo med gosti iz mednarodnih, akademskih,
diplomatskih vrst in civilne družbe o vlogi Sveta ter njegovih članic z ozirom na izboljšano
delovanje v prihodnje. Organizacijo okrogle mize je z društvene strani koordinirala
prostovoljka Adriana Aralica.

7.1.2. Okrogla miza »Med Svetovnim humanitarnim vrhom in Vrhom o beguncih in
migrantih: krepitev aktivnih partnerstev za učinkovitejše naslavljanje humanitarnih izzivov«
Društvo, platforma SLOGA in FDV so 12. septembra v Hiši Evropske unije v Ljubljani
organizirali okroglo mizo z naslovom »Med Svetovnim humanitarnim vrhom in Vrhom o
beguncih in migrantih: krepitev aktivnih partnerstev za učinkovitejše naslavljanje
humanitarnih izzivov«. Konec maja je v Istanbulu potekal prvi Svetovni humanitarni vrh kot
odziv na naraščajoče humanitarne izzive, ki je združil relevantne deležnike z različnih sfer na
področju humanitarne pomoči iz več kot 170 držav. 19. septembra pa je kot zasedanje na
visoki ravni v sklopu Generalne skupščine Organizacije združenih narodov potekal Vrh o
obsežnih gibanjih beguncev in migrantov s ciljem sodelovanja držav pri upravljanju migracij
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ter zagotavljanja bolj humanega in usklajenega pristopa. O teh procesih so na okrogli mizi, ki
jo je moderiral direktor platforme SLOGA Albin Keuc, po uvodnem video nagovoru Martina
Nesirkyja, direktorja UNIS na Dunaju, razpravljali prof. dr. Maja Bučar s FDV, Dubravka
Šekoranja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ, Zoran
Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Špela Majcen Marušič,
predstavnica za odnose z javnostmi na Uradu Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR)
Slovenija, in Jasna Djordjević, članica Strokovnega sveta za mednarodno razvojno
sodelovanje pri MZZ.
Okrogla miza je potekala v okviru projekta društva »VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki
jo želimo«, ki ga sofinancira MZZ. Organizacijo okrogle mize je koordinirala prostovoljka
Adriana Aralica.

7.1.3. Delavnica »Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino (Facebook,
Instagram, Youtube)?«
Na Osnovni šoli Fokovci je bila 18. oktobra 2016 za TIC Moravske Toplice izvedena
delavnica »Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino (Facebook,
Instagram, Youtube)?«. V sklopu delavnice je bila tudi izvedena predstavitev projekta PrYde.
Delavnico je izvedel prostovoljec Boštjan Jerman.

7.1.4. Forum za učitelje »Skupaj močnejši«
Forum za učitelje »Skupaj močnejši« je potekal 20. decembra na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport v Ljubljani, v letu 2016 na temo ciljev trajnostnega razvoja in migracij.
Uvodoma je zbrane nagovoril veleposlanik ZDA v Sloveniji nj. eksc. Brent R. Hartley, ki je v
luči svetovne politične situacije poudaril pomen prenosa strpnega dialoga na učence in
opozoril pozitiven vpliv migracijskih tokov na ciljne države, kar je v javnem diskurzu pogosto
zanemarjeno. Direktor UNIS na Dunaju Martin Nesirky je zbrane nagovoril prek videa, v
katerem je poudaril pomembno vlogo izobraževanja pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.
Mag. Barbara Urbanija s SNKU je v nagovoru poudarila pomen aktivnega delovanja vsakega
posameznika. Boštjan Jerman z društva je predstavil strukturo in poslanstvo OZN, doc. dr.
Marko Lovec s FDV je v okviru novo sprejetih razvojnih ciljev uvrstil migracije kot
15

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO
večstransko realnost tako za izvorne, tranzitne in ciljne države, ki zahteva celovite odgovore.
Gregor Kozovinc z MZZ je slikovito orisal aktualno politično situacijo držav Bližnjega
vzhoda in izpostavil nekatere zgodovinske vzvode za sedanje konfliktne situacije. Adriana
Aralica s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je skozi pravni okvir
predstavila pravice migrantskih otrok v Sloveniji. Max Zimani z Zavoda Global je udeležence
foruma skozi delavnico na temo medkulturnega dialoga popeljal skozi stereotipe in pasti
evropocentričnega pogleda na svet. Svetovalka ministrice za šolstvo, znanost in šport dr.
Stanka Lunder Verlič je predstavila temeljne podlage za vključevanje priseljencev v slovenski
vzgojno izobraževalni sistem in prizadevanja resornega ministrstva v iskanju ustreznega
modela, ki bi kar najbolj učinkovito deloval pri vključevanju priseljencev v vzgojno
izobraževalni sistem. Svoje bogate in predvsem uspešne izkušnje s priseljenimi otroki ter
modele dobre prakse, ki vznikajo na šoli, je predočil ravnatelj Goran Popović iz OŠ Livada, ki
jo obiskuje kar 90 odstotkov učencev z migrantskim ozadjem. Dogodek je zaokrožil Boštjan
Jerman s prestavitvijo spletnega priročnika za učitelje Skupaj močnejši in odprl razpravo, s
katero se je dogodek tudi sklenil. Forum za učitelje Skupaj močnejši je društvo organiziralo v
sodelovanju z MZZ, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, SNKU, UNIS na Dunaju in s
podporo veleposlaništva ZDA v Ljubljani. Dogodek sta koordinirala prostovoljca Adriana
Aralica in Boštjan Jerman.

7.2 OD MILENIJSKE KAMPANJE DO KAMPANJE ZA UDEJANJANJE
CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Društvo je v sklopu Milenijske kampanje osveževalo tematsko spletno stran o milenijskih
ciljih, nadgradilo milenijsko kampanjo z novimi vsebinami Agende 2030 in si prizadevalo
ozaveščati o razvojnih tematikah. V ta namen je izvajalo delavnice na temo trajnostnega
razvoja (več pod točko 7.3.), organiziralo okroglo mizo o humanitarnih izzivih, forum za
učitelje Skupaj močnejši in natečaj ob dnevu človekovih pravic za osnovno- ter srednješolce.

7.3 DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

Društvo je v letu 2016 izvajalo delavnice o medkulturnem dialogu, pomenu varstva okolja za
izgradnjo miru, človekovih pravicah, ciljih trajnostnega razvoja in holokavstu.
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19. februarja sta prostovoljca Gašper Črepinšek in Arbnore Avdylaj izvedla delavnici o
medkulturnem dialogu na OŠ Odranci in OŠ Lendava.
22. marca sta prostovoljca Gašper Črepinšek in Arbnore Avdylaj na IV. OŠ Celje učencem 8
različnih UNESCO šol skozi predavanje in različne delavnice predstavila cilje trajnostnega
razvoja ter njihovo implementacijo v praksi. Delavnica se je zaključila s kratkim opisom
OZN, njenega dela ter vprašanji učencev.
Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda. S tem namenom so prostovoljke
društva Kaja Primorac, Arbnore Avdylaj in Manca Jerala 22. marca na OŠ Kapela izvedle
delavnico na temo človekovih pravic, znotraj katerih so poseben poudarek namenile pravici
do pitne vode in pomenu varovanja voda v mednarodni skupnosti.
23. maja 2016 sta prostovoljca Gašper Črepinšek in Arbnore Avdylaj izvedla delavnico o
ciljih trajnostnega razvoja na OŠ Rakek.
16. novembra 2016 je prostovoljka Klara Rovtar v okviru UNESCO mladinske platforme
izvedla delavnice o medkulturnem dialogu na OŠ dr. Antona Trstenjaka.
17. novembra 2016 sta prostovoljca Kaja Primorac in Gašper Črepinšek na OŠ Črnuče zelo
uspešno izvedla seminar za učitelje o medkulturnem dialogu, saj so po dogodku številni
učitelji poizvedovali o izvedbi delavnic na matičnih šolah.
Niz zadnjih treh delavnic v letu 2016 sta 13. decembra 2016 izvedli prostovoljki Kaja
Primorac in Klara Rovtar na OŠ Logatec na temo holokavsta.

7.4 O DRUŠTVU V TEORIJI IN PRAKSI
Ob 70. obletnici OZN je leta 2016 izšla posebna številka Teorije in prakse z gostujočim
urednikom prof. dr. Zlatkom Šabičem. Za posebno izdajo je članek z naslovom »Društva za
Združene narode kot zagovorniki in kritično oko Organizacije združenih narodov« pripravila
Adriana Aralica.
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7.5 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.

7.6 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 2015 so za opravljanje prakse interes izrazili tudi tuji študenti. V preteklem letu je
prakso opravila Manca Jerala pod mentorstvom prostovoljke Kaje Primorac.
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8 HUMANITARNA DEJAVNOST
8.1 HUMANITARNA AKCIJA Z MÜLLERJEM ZA POMOČ BEGUNCEM V
SLOVENIJI

V decembru 2015 je v sklopu koncerna Müller potekala akcija zbiranja prostovoljnih
prispevkov za begunce. Sodelovale so tudi poslovalnice v Sloveniji in tako v enem mesecu
uspele zbrati 4.525 evrov. Ta znesek je Müller podvojil s svojimi sredstvi in ga, z željo po
večji transparentnosti, v upravljanje zaupal društvu. V letu 2016 je bilo predvideno, da bo
društvo porabilo 9.050 evrov za potrebščine beguncev na območju Slovenije. V luči
zmanjšanega števila prihoda novih beguncev smo nekaj sredstev prenesli v leto 2017 in jih do
konca februarja porabili še za zadnji nakup potrebščin za begunce v azilnem domu v
Ljubljani. Potrebščine so bile razdeljene s pomočjo humanitarnih organizacij Slovenske
karitas in Humanitarnega društva ADRA Slovenija. Humanitarno akcijo so koordinirali
prostovoljci Boštjan Jerman, Kaja Primorac in Adriana Aralica.

9 MLADINSKA SEKCIJA
Tudi v letu 2016 je bil pomemben del društvenih aktivnosti namenjen mladim s poudarkom
na razvojnih tematikah. Sodelovali smo z UNYANET, organizirali tri mednarodne
konference, izvajali projekt UNESCO mladinska platforma in nadaljevali z aktivnostmi
MUNSC. Prostovoljci so se udeležili tudi številnih drugih dogodkov.
Prostovoljka Kaja Primorac se je med 16. in 20. decembrom 2016 udeležila seminarja na
temo globalnega učenja v Bolgariji, ki ga je organiziral Center Sever – Jug Sveta Evrope.
Delegacijo iz Slovenije v koordinaciji platforme SLOGA so sestavljali predstavniki nevladnih
organizacij in učitelji. Slednji je bil namenjen deljenju dobrih praks iz področja
implementacije globalnega učenja v nacionalne izobraževalne programe vzhodne in
mediteranske evropske regije.
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9.1 POLETNA ŠOLA O ZN
Ob podpori MZZ, SNKU, Veleposlaništva ZDA v Ljubljani in FDV je društvo med 22. in 26.
avgustom organiziralo že četrto poletno šolo United Nations Summer School, ki je potekala
pod naslovom »Empowering the Environment«, udeležilo pa se je je 33 mladih med 18. in 30.
letom iz 12 različnih držav. Poletna šola, ki se je osredotočala predvsem na okolje, ekologijo,
klimatske spremembe in pomen boja proti okoljskim spremembam ter degradaciji skozi
trajnostni razvoj, trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, je udeležencem poleg predavanj,
delavnic ter druženja dala tudi priložnost za obisk slovenskega bisera naravne dediščine,
Škocjanskih jam. Udeležence sta uvodno nagovorila predsednik društva dr. Bojko Bučar in
direktor UNIS na Dunaju Martin Nesirky. Tekom tedna so potekale delavnice na temo
humanitarnih kriz, okolja, krožnega gospodarstva, zelene potrošnje, mednarodnega
okoljskega prava, okoljskih migrantov in beguncev, Pariškega dogovora ter COP21, okoljskih
politik Evropske unije (EU), vloge UNESCO in tranzicije Slovenije v zeleno gospodarstvo ter
usmeritve v trajnostni razvoj. Večere so zapolnjevale družabne aktivnosti, ogledi znamenitosti
ter nepozabni lov na zaklad, skozi katerega so udeleženci spoznali Ljubljano. Aktivnost je
koordinirala prostovoljka Kaja Primorac.

9.2 POLETNA ŠOLA ACADEMIA AESTIVA INTERNATIONALIS
Skupaj s FDV je društvo zagnalo poletno šolo Academia Aestiva Internationalis z naslovom
»Begunci in 'begunci': Globalen izziv, ne (samo) evropski«. Poletne šole so se med 27.
junijem in 1. julijem udeležili mladi aktivisti med 18. ter 30. letom. Poletna šola je naslovila
pomembne globalne izzive, povezane z migracijami. Na njej so bile predstavljene lekcije, ki
nas jih je naučilo delovanje EU. Slednje so bile ukalupljene v regionalen in mednarodni režim
ter predstavljene skozi prizmo 'upravljanja'. Poletna šola se je osredotočila na zgodovinske,
kulturne, pravne, politične in sociološke premise. Za interaktivna predavanja in razprave so
poskrbeli strokovnjaki z relevantnimi veščinami ter izkušnjami, ki so osvetlili t. i. 'begunsko
problematiko'.

Vse

informacije

o

poletni

šoli

so

na

voljo

na

spletni

strani

http://www.academia-aestiva-internationalis.si. Projekt je z društvene strani koordinirala
prostovoljka Kaja Primorac.
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9.3 MODEL UNITED NATIONS SLOVENIA CLUB
V drugi polovici leta 2012 je mladinska sekcija pričela z aktivnostmi MUNSC, ki je bil
formalno ustanovljen na skupščini društva 27. marca 2013. MUNSC mladim ponuja možnost,
da na zanimiv in interaktiven način nadgradijo znanje o ZN ter 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 razprave, zanimiva predavanja,
družabne aktivnosti in daljše simulacije delovanja ZN za člane MUNSC, 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 in jih spodbuditi, da se jih tudi sami udeležijo.
Poleg rednih srečanj so se člani MUNSC v letu 2016 udeležili mednarodnih simulacij ZN v
tujini, in sicer v Mostarju, Bruslju, Pragi, Malmö, Banja Luki, Sarajevu, Münchnu, Beogradu,
ter organizirali več delavnic in dvodnevno konferenco konec oktobra 2016.

Lani so s predstavitveno stojnico sodelovali tudi na predstavitvi Društev v mesecu oktobru na
FDV v Ljubljani ter na Kariernih dnevih Univerze v Ljubljani.
Izvršni odbor MUNSC so v letu 2016 do poletja sestavljali Nina Ivić, Livija Marko-Wieser,
Žiga Golobič, Katja Krušec in Kaja Primorac, trenutno pa ga sestavljajo Katja Krušec, Žiga
Golobič, Gašper Črepinšek, Laura Martinčič ter Kaja Primorac.

9.3.1. MUNSC Salient: Youth Conference on Global Matters
Mednarodna mladinska konferenca MUNSC Salient je bila med 11. in 15. julijem 2016
izvedena že drugič zapored. Dogodek se je odvijal pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Konferenca se je odvijala v prostorih FDV. Dogodek je zastavljen kot mladinska konferenca,
ki tradicionalno izkušnjo simulacije teles ZN in EU nadgrajuje z izobraževalnimi vsebinami v
obliki interaktivnih predavanj, okroglih miz ter delavnic. 70 udeležencev letošnjega dogodka
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je prihajalo iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Češke Republike, Francije,
Nemčije, Italije, Indonezije, Luksemburga, Norveške, Poljske, Romunije, Srbije, Slovenije,
Švedske in Turčije.
Krovna tema konference so bile »sodobne neenakosti« in v vseh treh simuliranih odborih so
tekom dogodka potekale razgrete razprave o sorodnih tematikah. Udeleženci simulacije
Varnostnega sveta OZN so se ukvarjali z grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, ki jo
predstavlja radikalizacija mladih; udeleženci simulacije Sveta ZN za človekove pravice so
razpravljali o vprašanju pravice skupnosti ter posameznikov do solidarnosti; udeleženci
simulacije Evropskega sveta pa so iskali naslednjo perspektivo evropske politike v postmigracijski dobi.
Otvoritvena slovesnost je vključevala več slavnostnih nagovorov eminentnih gostov: prof. dr.
Bojka Bučarja, predsednika društva; Martina Nesirkyja, direktorja UNIS na Dunaju (prek
video nagovora); in Veroniko Bošković Pohar, namestnice generalne direktorice za
multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na MZZ. Prvi javni dogodek je
sledil otvoritveni slovesnosti, ko je o »izgubljenih generacijah, humanitarnih krizah, razvojnih
izzivih in mladih« govoril nj. eksc. Mykhailo Brodovich, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji.
Sledilo je predavanje z naslovom »Development – Migration Nexus« prof. dr. Maje Bučar s
FDV.
Z drugim dnem konference so se pričele simulacije treh odborov mednarodnih teles, potekala
je tudi okrogla miza z naslovom »(Multi)kulturna prihodnost Evrope,« na kateri so sodelovali
Matjaž Gruden, direktor načrtovanja politik pri Svetu Evrope, dr. Neža Kogovšek Šalamon,
direktorica Mirovnega inštituta, in Ervin Hladnik Milharčič, novinar ter publicist, moderirala
pa jo je prof. dr. Ana Bojinović Fenko s FDV. Gostje so v okviru teme naslovili obširen nabor
vprašanj o multikulturalizmu, migracijskih tokovih, varstvu človekovih pravic in možnih
prihajajočih evropskih politikah na omenjenih področjih.
Tretji dan se je v okviru konference odvijal pogovor z veleposlanikom Republike Italije v
Republiki Sloveniji, nj. eksc. Paolom Trichilom, ki je udeležencem približal italijansko
izkušnjo z novo realnostjo begunske krize. Med celotno konferenco se je odvijala še ena
delavnica, v okviru katere so bili vsi udeleženci razdeljeni na dve asimetrični skupini –
privilegirano in neprivilegirano. Prva je bila tekom dogodka deležna mnogih manjših
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pozornosti, s katerimi sta bila udeležencem približana občutek nepravičnosti in nemoči v
odnosu do struktur, skozi katere vsakodnevno vzdržujemo status quo.
Konferenca se je z živahno zaključno slovesnostjo v ljubljanski Mestni hiši končala peti dan,
udeležence pa je nagovoril tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.
Projekt so podprli MZZ, Central European Initiative, Veleposlaništvo ZDA, ŠOU v Ljubljani
in FDV. Projekt so koordinirali Nikolina Čenić, Adriana Aralica in Kaja Primorac ter člani
izvršnega odbora MUNSC 2015/2016.

9.4 UNESCO MLADINSKA PLATFORMA
Mladinska sekcija je v letu 2016 v dogovoru s SNKU koordinirala UNESCO mladinsko
platformo in skrbela za aktivnosti UNESCO glasnikov ter promocijo programa med širšo
javnostjo. UNESCO mladinska platforma, ki jo je v letu 2016 koordinirala prostovoljka Ajda
Gracia Golob, je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni in zabavni
povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja platforme
mladim omogoča paleto možnosti, kjer lahko razvijajo svoje talente in se s sovrstniki na
družaben način učijo vrednot medgeneracijske ter medkulturne složnosti in sodelovanja,
pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne dediščine. Delovanje UNESCO mladinske
platforme je koordinirala Ajda Gracia Golob ob podpori Boštjana Jermana in UNESCO
glasnikov.
V letu 2016 smo stremeli k večji prepoznavnosti platforme in njeno letno delovanje
oblikovali v smeri večje vpletenosti v družbeno dogajanje. Naše delovanje smo krepili na
petih glavnih stebrih UNESCO mladinske platforme: izobraževanje in vzgoja, opolnomočanje
mladih, kulturno udejstvovanje, mednarodna aktivnost ter nacionalni projekt PRYDE.
30. aprila 2016 smo v stari Ljubljani in v atriju kavarne Narodne in univerzitetne knjižnice
(NUK) obeležili svetovni dan jazz-a. Dogajanje se je v barvah jazz-a vršilo tekom celega
dne: do popoldneva so na treh točkah stare Ljubljane igrale jazz skupine, ob 18. uri pa se je
pričel koncertni program v atriju kavarne NUK. Nastopili so mladi in izkušeni slovenski
glasbeniki: Lado Jakša, Maja Bevc, Samo Vovk, Barbara Grabar, Miha Klemenc ter Anže
Vrabec. Po koncertu se je oder odprl še za ostale glasbenike, ki so do 22. ure poslušalcem
prikazali razgibano naravo jazz jam-a. Zgodovinskemu razvoju jazz-a, ki ga je predstavil
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repertoar glasbenikov, je prisluhnilo približno 80 ljudi, sam dogodek pa je tekom dneva
dosegel širšo publiko. Zanimanje je privabila tudi razstava arhivskega jazz gradiva, ki ga je ob
tej priložnosti v razstavnih vitrinah pripravil NUK. Dogodek smo oglaševali preko družbenih
omrežij, s plakati in letaki, o našem dogodku so poročali tudi preko radijskih valov, Val 202
ter RTV radio sta posnela intervjuja o svetovnem dnevu jazz-a. Projekt je vodila prostovoljka
Ajda Gracia Golob.
Med 9. in 11. septembrom 2016 smo organizirali drugi motivacijski vikend UNESCO
mladinske platforme v Pliskovici na Krasu. Petnajst udeležencev, med njimi dve udeleženki
iz tujine, so tekom treh dni preko interaktivnih delavnic spoznavali konkretno delo UNESCO
in odzive organizacije na sodobne izzive, delo državnega protokola in diplomacije ter se sami
poizkusili v simulaciji UNESCO odbora.
Z gostoma iz Protokola Republike Slovenije so udeleženci drugi dan odkrivali protokol in se
v vaji tudi poizkusili v delu protokolašev pri pripravah na diplomatski sprejem. V posebno
čast nam je bilo prisluhniti izkušnjam veleposlanice Majde Šmit, s katero smo spregovorili o
novodobnih grožnjah, pojavu terorizma in radikalizacije med mladimi. S pomočjo lokalnih
vodičev smo raziskali še bogato dediščino Krasa (tipično arhitekturo in pokrajino, kraško
kulinariko, obrti, navade ter narečja) in razpravljali o razvoju dediščinskega turizma na Krasu.
Pridobljeno znanje so udeleženci ob koncu srečanja povezali v simulaciji zasedanja UNESCO
odbora svetovne dediščine, ki jo je izvedel MUNSC. Projekt je vodila prostovoljka Ajda
Gracia Golob.
Dejavnost Connecting Cultures 2016 z naslovom Triglav National Park Euro – Arab
Expedition se je v preteklem letu izvajala kot pilotni projekt. Ekspedicije, ki je trajala 6 dni
(2.–7. oktober 2016) po našem edinem nacionalnem parku, se je udeležilo 9 mladih, in sicer 5
iz arabskega sveta (Katar, Bahrain, Egipt in Maroko) in štirje iz Evrope (Romunija, Nemčija
in Slovenija). Vodja projekta, Boštjan Jerman, je aktivno sodeloval v razpravah oziroma bil
del ekipe in ne le izvajalec programa.
V letu 2016 smo zagnali tudi projekt UNESCO World Café-ja v sodelovanju z NUK. Prva
svetovna kavarna je potekala 14. marca 2016 v NUK. Razdeljena je bila na tri vsebinske
sklope: prvi je bil posvečen (slovenskemu) jeziku in razvoju jezika, drugi spremembam, ki v
načinu življenja prinašata čas ter napredek, tretji pa je poskušal odgovoriti na vprašanje, kaj
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dediščina sploh je in zakaj je pomembna. V uvodnem delu smo si ogledali Plečnikovo
knjižnico, razstavo Podobe slovenske Štajerske (ki je služila kot izhodišče za pogovor v
drugem sklopu) in se preko izbranih zakladov iz zbirk sprehodili skozi zgodovino (slovenske)
pisane besede. Učenci so tako dobili neposreden vpogled v teme, o katerih so razpravljali,
nekaj »teoretičnega« ozadja, pa tudi edinstveno priložnost od blizu videti knjige, o katerih se
učijo in ki so jim sicer nedostopne. Trije debatni sklopi (po 20 minut) so bili vsebinsko
povezani: rdeča nit in nekakšen skriti cilj kavarne je bil razmislek o skupnosti, v kateri živimo
– zakaj je takšna, kako nas določa in predvsem kako jo sooblikujemo; torej razmislek o rečeh,
ki so nam navadno samoumevne.
V letu 2016 sta bila izvedena še dva World Café-ja, in sicer 20. novembra v NUK ter 16.
decembra v večjem obsegu v Cankarjevem domu. Projekt, ki ga je koordinirala Ajda Gracia
Golob, je požel izredno pozitivne odzive s strani dijakov in profesoric, dobro sprejet pa je bil
tudi v NUK, kjer si želijo z njim nadaljevati še v naslednjem letu.
Projekt PrYde je v letu 2016 razširil vsebine naravne, kulturne in žive dediščine na manj
poznane slovenske kraje, ki jih v sklopu celoletnega učnega načrta oblikujejo učenci teh
krajev. V šolskem letu 2016/2017 so se tako v PrYde vključile OŠ Rakek, OŠ Cerknica, OŠ
Antona Globočnika Postojna ter OŠ Stari trg pri Ložu, ki bodo v projekt vključile vse učence
zadnje triade. Šolarji se med-predmetno in med-generacijsko povezujejo ter po svojih krajih
raziskujejo stare zgodbe, vezane na dediščino, krajevno materialno, naravno in kulinarično
zapuščino, prav tako pa tradicionalne dogodke ali kulturne skupine, ki njihovo dediščino še
dandanes prikazujejo širši publiki. Zaključek sodelovanja štirih šol v projektu PrYde bo
priredila OŠ Rakek v maju 2017. S šolo iz Švice, ki bo takrat na izmenjavi v Rakeku, bodo
odšli po poteh krajev, vpisanih v aplikacijo, in priredili zaključni dogodek šol. Projekt je v
letu 2016 vodila Ajda Gracia Golob.
Tromesečje kultur sveta je projekt ozaveščanja širše javnosti o izbranih kulturah po svetu.
Namen projekta je spodbuditi več možnosti za (medkulturni) dialog, za razumevanje
drugačnosti in razvoj kritičnega mišljenja mladih, raziskovanja novih pogledov ter možnosti
izražanj. V prvi fazi projekta smo tekom treh mesecev pozornost posvetili sporočanju o
zanimivostih (običajih, snovni in nesnovni dediščini, odkritjih, pomembnih osebnostih) dveh
izbranih svetovnih regij: Afriki ter Bližnjemu vzhodu. Preko spleta smo sporočali o
posebnostih bogatih običajev afriških skupnosti, o tamkajšnjih krajih, vpisanih na seznam
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UNESCO svetovne dediščine, izpostavili smo njihove najlepše poezije in umetniške stvaritve
ter izpostavili zanimiva dejstva. Povezali smo se z UNESCO krožkom na Ptuju in v tem času
so tudi sami obravnavali ti dve področji in njihove posebnosti. Udeleženci krožka na Ptuju so
s svojimi predlogi in aktivnostjo doprinesli tudi k osrednjemu dogodku projekta – MOSTU
KULTUR, ki je bil izveden 9. novembra 2016 v prostorih društva.
Most kultur je bil osrednji dogodek, oz. poseben večer znotraj projekta, posvečen beguncem –
odkrivanju njihovih osebnih zgodb izpred vojnega časa, njihovega življenja v času med vojno
in na poti do Slovenije. Zgodbe pridejo do izraza preko njihovih osebnih fotografij, narejenih
tekom te življenjske poti, po razpravi pa se je večer zaključil v bolj svetlem tonu, z druženjem
ob tipični sirijski in perzijski kulinariki ter glasbenim ozadjem.
Cilj projekta, ki ga je vodila prostovoljka Ajda Gracia Golob, je bil doseči prepoznavnost in
zanimanje med širšo publiko mladih, saj je spoznavanje tujega privlačno za vse generacije. Z
rednim opozarjanjem na tuje kulture, njihove zanimivosti, posebnosti in dediščino, ki je del
vseh nas, smo želeli izpostaviti tudi globalno umeščenost UNESCO mladinske platforme:
tako preko dogodka kot preko spletnih vsebin.
V okviru UNESCO mladinske platforme so še potekale naslednje aktivnosti (podrobno v
drugih poglavjih):
-

spletni medij pOZNavalec;

-

forum za učitelje »Skupaj močnejši«;

-

poletna šola o ZN;

-

razpis in proslava ob dnevu ZN;

-

delavnica »Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino (Facebook,
Instagram, Youtube)?«.
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10 SODELOVANJE
INSTITUCIJAMI

S

PARTNERSKIMI

ORGANIZACIJAMI

IN

10.1 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE
Tudi v letu 2016 je društvo odlično sodelovalo z MZZ. Društvo je bilo uspešno na javnem
razpisu MZZ, s katerim smo dobili sofinanciran projekt »VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost,
ki jo želimo«. Glavni cilj projekta je ozaveščati javnost o ciljih trajnostnega razvoja,
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter njenih izzivih. S pomočjo
sofinanciranja smo v letu 2016 organizirali številne aktivnosti, od priprave strategije
komuniciranja ciljev trajnostnega razvoja, mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči, izobraževalnih dogodkov, mladinskih konferenc do lastnega spletnega
medija.
V letu 2013 so MZZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, UNIS na Dunaju in
društvo pripravili spletno stran »Skupaj močnejši« o OZN in vlogi Slovenije v njej
(www.skupaj-mocnejsi.si).

Društvo

je

priročnik

promoviralo

na

letnih

srečanjih

koordinatorjev UNESCO šol pridruženih šol, kar je opravljal Boštjan Jerman. 26. novembra je
potekal forum za učitelje »Skupaj močnejši« (točka 5).

10.2 SODELOVANJE S SLOVENSKO NACIONALNO KOMISIJO ZA
UNESCO
Društvo je v sodelovanju s SNKU v letu 2016 izvajalo projekt UNESCO mladinska platforma
(točka 9.4.). V sodelovanju s SNKU je društvo v decembru tudi organiziralo forum za učitelje
»Skupaj močnejši« (točka 7.1.4.).

10.3 SODELOVANJE Z
NARODOV NA DUNAJU

INFORMACIJSKO

SLUŽBO

ZDRUŽENIH

V letu 2016 je društvo v sodelovanju z UNIS na Dunaju organiziralo razpis za »Shadowing
programme«, direktor UNIS na Dunaju Martin Nesirky je z video nagovorom sodeloval na
otvoritveni slovesnosti konference MUNSC Salient (11. julij), Poletne šole ZN (22. avgust),
na okrogli mizi o humanitarnem vrhu (12. september) in na forumu za učitelje (20. december).
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10.3.1. Shadowing programme
UNIS na Dunaju s ciljem obeleževanja dneva ZN (24. oktober) organizira t. i. »Shadowing
programme«, ki študentom, ki jih zanima delovanje OZN, omogoča vpogled v delovanje
organizacije. »Shadowing programme« omogoča podiplomskim študentom, da en delovni dan
spremljajo delo zaposlenega pri OZN. Program se je izvajal med 26. oktobrom in 24.
novembrom na Dunajskem mednarodnem centru.
V Sloveniji je razpis potekal v organizaciji društva, ki je razpis promoviralo med mladimi,
zbralo prijave na razpis in izbralo udeležence programa. Program so koordinirali prostovoljci
Boštjan Jerman, Kaja Primorac in Adriana Aralica.

10.4 SODELOVANJE Z MLADINSKIM SVETOM SLOVENIJE
Društvo je nadaljevalo sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije, vzpostavljeno leta 2014.

10.4.1. Mladinski delegat pri OZN
V preteklem letu je bil izbran že tretji slovenski mladinski delegat pri OZN. Društvo je
sodelovalo pri promociji instituta mladinskega delegata pri OZN; v komisiji, ki je delegata
izbrala, sta sodelovala člana izvršnega odbora Adriana Aralica in Boštjan Jerman. Za novega
mladinskega delegata je bil izbran Andraž Šiler.

10.5 SODELOVANJE S SVETOVNO ZVEZO DRUŠTEV ZA ZDRUŽENE
NARODE
Predsednica mladinske sekcije Kaja Primorac se je v novembru v sklopu WFUNE udeležila
mednarodne konference OZN v Ženevi z naslovom OHCHR Youth Forum, Forum on Human
Rights Democracy and the Rule of Law, ki se je osredotočal na pomen participacije mladih pri
političnem odločanju.
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Prostovoljci so sodelovali pri kampanji WFUNA ob svetovnem dnevu človekovih pravic, in
sicer preko socialnih omrežij in drugih spletnih medijev. 70. obletnica ustanovitve WFUNA je
bila obeležena s tematskimi objavami na socialnih omrežjih.

10.6 SODELOVANJE Z UNYANET
Predstavniki mladinske sekcije so se v letu 2016 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 sta skrbeli
prostovoljki Maruša Rus in Adriana Aralica. Prostovoljka Maruša Rus je bila v 2016
izvoljena tudi kot so-predsednica UNYANET-a.

10.7 SODELOVANJE S SLOGO
Društvo je vključeno v konzorcij NVO pod vodstvom SLOGA, v katerem smo združeni še s
Humanitasom, Zavodom Global, Inštitutom za afriške študije, Zavodom Volintariat, Kulturno
izobraževalnim društvom PINA, Mirovnim inštitutom, ADRA Slovenija, Umanotero,
Focusom, Amnesty International Slovenije in Človekoljubnim društvom Up Jesenice.
Sodelujemo v projektu »Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!«, ki je bil
v 2016 uspešen na razpisu za globalno učenje Ministrstva za zunanje zadeve.
V projektu, ki bo sicer trajal 17 mesecev (oziroma v leto 2017), smo organizacije med drugim
izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, učitelje in ravnatelje, organizirale nacionalno
konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v
povezavi z globalnim učenjem, izvajale zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko
Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle Teden globalnega
učenja v novembru in spletno ozaveščevalno kampanjo. Podobne aktivnosti se bodo
nadaljevale tudi v 2017.

10.7.1 Sodelovanje v delovnih skupinah platforme SLOGA
Društvo se še naprej vključuje v delovne skupine platforme SLOGA, kjer za to obstaja
interes. Pri posamezni delovni skupini posameznik predstavlja naše društvo. Delovne skupine
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so mesto za srečanje predstavnikov nevladnih organizacij in izmenjavo njihovih izkušenj,
idej, prepričanj, hkrati pa so priložnost za oblikovanje, načrtovanje in izvajanje skupnih
aktivnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
V letu 2016 se je društvo pridružilo koordinaciji nevladnih in humanitarnih organizacij na
področju migracij ter pomoči beguncem, ki jo koordinira platforma SLOGA, in se pridružilo
številnim skupnim pozivom koordinacije. Sodelovanje društva je koordiniral prostovoljec
Boštjan Jerman.

11 RAZNO

11.1 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.
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12 PRILOGE
- Priloga 1: Seznam nagrajencev ob dnevu OZN za leto 2016.
- Priloga 2: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2016.
- Priloga 3: Finančno poročilo za leto 2016.

Priloga 1: Seznam nagrajencev ob dnevu OZN za leto 2016

Ime in priimek

Mentor/-ica

Naslov dela

Mihael Šuštaršič

Doc.dr. Boštjan Udovič

Vpliv

primera

Lockerbie

na

razvoj

Mednarodnih odnosov in mednarodnega prava
Filip Pongrac
Tjaša

Prof.dr. Matjaž Tratnik
Vukoje Prof.dr. Ernest Petrič

(Peternel)
Dijana Kondić

Pravni okvir človekovih pravic
Vpliv

svetovalnih

mnenj

Meddržavnega

sodišča na razvoj mednarodnega prava
Prof.dr. Mirjam Škrk

Dopustnost skupne investicijske tožbe zoper
državo gostiteljico: Guaracachi America (ZDA)
in Rurelec (Združeno Kraljestvo) proti Boliviji

Katja Jurič

Red.prof.dr.

Bogomil Mednarodna zaščita in sekuritizacija azilne

Ferfila

politike: primer beguncev in prosilcev za azil v
Zvezni republiki Nemčiji

Janez Rotman

Prof.dr. Vesna Kranjc

Roki

za

uveljavljanje

neistovetnosti

po

Dunajski konvenciji – analiza sodne prakse
Tjaša Herman

Doc.dr. Boštjan Udovič

Proces

in

izzivi

kodifikacije

pravil

o

odgovornosti držav za mednarodna protipravna
dejanja
Špela Kuhar

Izr.prof.dr.
Sancin

Vasilka Obravnava palestinskega vprašanja v Generalni
skupščini Organizacije združenih narodov –
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pravica Palestincev do samoodločbe
Tamara Plankar

Izr.prof.dr.

Vasilka Sodni

Sancin

postopki,

diplomatska

v

katerih

predstavništva

sodelujejo

in

konzulati

oziroma njihovi člani
Janja Rebić Avguštin

Red.prof.dr. Zlatko Šabič

Analiza

delovanja

Varnostnega

sveta

Organizacije združenih narodov pri avtorizaciji
uporabe vojaške sile: izziv realističnemu
pristopu

Priloga 2: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2016
Literarni natečaj – OŠ: 3. triada
ime

in naslov dela

mentor

šola

Siti in zdravi

Alenka Brovč

Osnovna šola Rodica

Kriki

Zdenka Ožinger Hrovat

OŠ Ledina, Ljubljana

Zakaj?

Elizabeta Petrovič

OŠ

priimek
Klara
Strajnar
Ravnjak
Marta
Lajevec
Natalija
Kolarič

Prežihovega

Voranca

Bistrica,

Literarni natečaj – srednja šola
ime

in naslov dela

mentor

naslov šole

priimek
Tilen Kolar

Biti umetnik

Nataša Kostanjevec

Gimnazija Ptuj

Ciril

Mihova zgodba

Eva Lajevec

Gimnazija Želimlje

Cerovšek
Klara Mavc

Ob

dnevu Mojca Šegel

Gimnazija Slovenjske Konjice
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človekovih pravic
Fotografski natečaj – srednja šola
ime in priimek

naslov dela

mentor

naslov šole

Rok Černezel

Upanje

David Korošec

Šolski center Celje

Laura Jesenek

Samota

David Korošec

Šolski center Celje

Urška Kukovič

Višja matematika

David Korošec

Šolski center Celje

Likovni natečaj – OŠ: 1. triada
ime in priimek

naslov dela

mentor

Klara Polanc

Želimo si barvito Veronika Tihelj Bajc

naslov šole
OŠ Col

prihodnost
Doroteja

Čiste vode za lepši Marjanca Šoško

Stazinski

svet

Patrik

Lavtar Računalniška

Žnidaršič

Mateja Orthaber

OŠ Šmihel
OŠ Brezovica pri Ljubljani

zabava

Likovni natečaj – OŠ: 2. triada
ime in priimek

naslov dela

mentor

naslov šole

Halida

Voda je življenje

Robin Dewa

OŠ Nove Fužine

Blaž Velner

Tovarna prihodnosti

Sonja Kosednar

OŠ Fokovci

Mihaela Mlakar

Svet za živet

Alenka Korpar

OŠ Velika Nedelja

Mevmedoska

Likovni natečaj – OŠ: 3. triada
ime in priimek

naslov dela

mentor

naslov šole

Eva Vuković

Današnji problemi

Lucija Rupret

OŠ Škofljica

Klara Povše

Zaposlitev in dostojno Vida Cizel

OŠ

delo za vse

Škocjan

Gal Sukič

Zdrava zelenjava

Suzana Deutsch

Frana

Metelka

OŠ Fokovci
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Likovni natečaj – srednja šola
ime in priimek

naslov dela

mentor

naslov šole

Kim Hebar

Lestvica

Danica Sorec Lešnik

Srednja

Laura Feher

ogroženih

Gaja Slokar

Taljenje

Bogdan Varčon

Gimnazija Nova Gorica

Eva Diemat

Dim kosi

Danica Sorec Lešnik

Srednja

šola

za

oblikovanje Maribor

šola

za

oblikovanje Maribor
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