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1 UVOD 

 

Program dela Društva za Združene narode (ZN) za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je tudi 

letos zastavljen tako, da zainteresirani in širši javnosti kar najbolje predstavimo idejo, 

področja delovanja in sistem Organizacije združenih narodov (OZN). V javnem interesu na 

področju zunanjih zadev bomo tako v skladu s svojim poslanstvom, vizijo in cilji delovali na 

različne načine prek izvajanja tako izobraževalnih in informativnih kot tudi raziskovalnih 

dejavnosti. V letu 2017 bo poudarek aktivnosti društva na implementaciji nove razvojne 

agende, krepitvi ozaveščanja mladih in širše javnosti o človekovih pravicah ter medkulturnem 

dialogu, vključevanju mladih v globalne teme in obeleževanju spominskih dni. 

 

 

2 INFORMATIVNA DEJAVNOST 

2.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA 

 

Na društvu bosta kot doslej celo leto za javnost odprti knjižnica in čitalnica, kjer je javnosti na 

voljo veliko število informativnih in specializiranih publikacij OZN ter njenih agencij, pa tudi 

druge literature s sorodno tematiko. 

 

V čitalnici društva bomo obiskovalcem v času uradnih ur zagotovili uporabo računalnika z 

dostopom do interneta kot tudi brezžično internetno omrežje. 

 

Društvo bo obiskovalce knjižnice seznanjalo z aktualnimi razpisi in možnostmi udejstvovanja 

na področju delovanja OZN. 

 

S pomočjo Informacijske službe ZN (United Nations Information Service – UNIS) na Dunaju 

in sistema OZN bomo širili knjižnično zbirko informativnih ter specializiranih publikacij 

OZN in njenih agencij, pa tudi druge literature s sorodno tematiko.  
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2.2 SPLETNE STRANI 
 

V letu 2017 bo osrednji projekt na področju informiranja lani vzpostavljen spletni medij 

pOZNavalec (www.poznavalec.si), katerega splošni namen je prispevek k pluralnosti 

medijske krajine v Sloveniji. Zasledoval bo naslednje specifične cilje: 

- skozi kvalitetne 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 in varnosti, 

družbe znanja, medkulturnega dialoga, naravne in kulturne dediščine; 

- mlade in širšo javnost osveščati o pomenu raziskovalnega in analitičnega ter 

kakovostnega novinarstva. 

- ustvarjati pozitivne novice.  

Spletni portal pOZNavalec bo integriral obstoječe spletne strani društva. 

 

V letu 2017 bomo osveževali vsebine na krovni spletni strani društva (www.unaslovenia.si). 

Še naprej bomo širili vsebine na spletni strani (www.unaslovenia.org), prek katere 

zainteresirano javnost obveščamo o aktualnih dogodkih v OZN in povezanih področjih ter o 

delovanju društva. Prav tako bo še naprej osrednjega pomena širjenje sklopa informacij o 

OZN. Redno bomo dodajali aktualne novice, povezane z delovanjem OZN, in utrinke z naših 

dogodkov. Na spletni strani bomo posodobili seznam nagrajenih diplomskih, magistrskih in 

doktorskih del in (s soglasjem avtorjev) objavili elektronske verzije del, nagrajenih v letu 

2016 in 2017. Naša spletna stran (www.unaslovenia.org) bo v 2017 doživela oblikovno 

prenovo.  

 

Redno bomo osveževali lansko leto prenovljeno spletno stran Model United Nations Slovenia 

Club-a (MUNSC; www.munsc.si), prav tako tudi spletno stran za letno Model United Nations 

(MUN) konferenco MUNSC Salient (http://salient.munsc.si). 

 

Spletno stran o milenijskih razvojnih ciljih (www.milenijski-cilji.si) smo zaradi izteka 

razvojnih ciljev tisočletja lansko leto arhivirali, prav tako tematsko stran o mirovnih 

operacijah (www.mirovne-operacije.si). Novice, ki sta jih pokrivali omenjeni spletni strani, so 

objavljene na spletnem mediju pOZNavalec. 
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V kolikor bomo pridobili dodatna sredstva, bomo vzpostavili novo tematsko stran o ciljih 

trajnostnega razvoja (www.trajnostni-razvoj.si) in nadgradili vsebine na spletni strani 

(www.skupaj-mocnejsi.si). 

 

2.3 DRUŽBENA OMREŽJA 
 

Tudi v letu 2017 bomo urejali društvene račune na Facebooku, Twitterju in LinkedInu. Poleg 

obeleževanja mednarodnih dni bodo na družbenih omrežjih posebej izpostavljene 

implementacija nove razvojne agende, človekove pravice, vključevanje mladih v globalne 

teme, med katerimi bomo še posebej izpostavili razvojne tematike. 

 

2.4 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. V letu 2016 je bil newsletter 

nadgrajen z novo podobo, skladno z novim medijem pOZNavalcem, in novo strukturo. V letu 

2017 bo newsletter izhajal vsak mesec. 

 

2.5 INTERAKTIVNE SPLETNE VSEBINE 
 
Društvo bo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) Republike Slovenije (RS) 

promoviralo in dopolnjevalo spletno stran »Skupaj močnejši« in »pOZNavalec« z 

interaktivnimi vsebinami, v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO 

(SNKU) pa promoviralo interaktivno spletno delavnico o mednarodnem letu sodelovanja na 

področju voda. 
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2.6 PREDSTAVITVE DRUŠTVA  

 

Prostovoljci društva bodo na različnih fakultetah tekom leta 2017 pripravili predstavitve 

društva z namenom seznanjanja študentov z aktivnostmi društva in na fakultetah tudi 

razobesili informativne plakate o društvu, saj želimo študente seznaniti z dejavnostmi ter 

poslanstvom društva. S temi aktivnostmi bomo skrbeli za še večjo prepoznavnost društva. 

 

Društvo se bo predstavljalo tudi na drugih dogodkih, npr. Filmskemu festivalu na Bledu, 

Festivalu Lupa, Festivalu prostovoljstva, Dnevu društev na Fakulteti za družbene vede idr. 

 

3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

3.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA 

 

Osnovni namen okroglih miz in predavanj temelji na glavnem cilju društva, in sicer 

obveščanju javnosti o idejah, ciljih ter dejavnostih OZN. Društvo tako redno organizira 

tovrstna srečanja s področij delovanja OZN, njenega sodelovanja z drugimi mednarodnimi 

organizacijami in o ostalih relevantnih temah v mednarodni skupnosti. 

 

Okrogle mize se organizirajo v obliki panelov, v katerih poleg predsedujoče/ga sodeluje več 

panelistov (domači in tuji raziskovalci/ke s področja mednarodnega prava ter mednarodnih 

odnosov, ki se strokovno ukvarjajo s posamičnim vprašanjem, ki je predmet razprave na 

okrogli mizi). Predavanja delujejo na podoben način, vendar sodeluje le en/a govornik/ica in 

povezovalka/ec srečanja. Obe vrsti srečanja se zaključita z razpravo. 

 

Predvidene teme okroglih miz ali predavanj v letu 2017 bodo:1 

- pravica do razvoja (razvite države in njihove okoljske politike vs. države v razvoju), 

- aktualna varnostna vprašanja, 

- trajnostni razvoj v akademskem okolju, 

- trajnostni razvoj v poslovnem svetu, 

                                                 
1 Možne so tudi spremembe tematskih področij ter dodatna predavanja in/ali okrogle mize. 
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- Pariški podnebni sporazum. 

 
 
3.2 DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE 

3.2.1. Delavnica 'Podajmo si roke' 

 

Še naprej bomo po osnovnih in srednjih šolah izvajali delavnico o revščini, ki se osredotoča 

na prvi cilj trajnostnega razvoja. Skozi delavnico 

(http://www.unaslovenia.org/drustvo/dejavnosti/delavnice) se učencem predstavi OZN in 

njena pomembnejša področja delovanja, ki so zapisana v Ustanovni listini ZN, ter delovanje 

društva. Poudarek je na boju proti revščini, za lažjo predstavo pa se jim razloži nekaj pojmov, 

na primer revščina in skrajna revščina, koliko ljudi živi v revščini, na katerih koncih sveta je 

je največ, zakaj prihaja do nje, kako se lahko proti njej borimo kot posamezniki in kot 

družbena skupina ter zakaj je pomembno, da jo odpravljamo. Ob koncu podamo zavezo, 

katere dejavnosti bomo izvedli za boj proti revščini (npr. prispevki humanitarnim 

organizacijam).  

 

3.2.2. Delavnica 'Vstani in ukrepaj' 

 

V sodelovanju s Slovensko filantropijo smo oblikovali delavnico 'Vstani in ukrepaj'. Skozi 

delavnico se učenci spoznajo s cilji trajnostnega razvoja. Na kratko se jim predstavi 

posamezen cilj trajnostnega razvoja in pomen njihove uresničitve za dobrobit človeštva. V 

okviru delavnice obravnavamo aktualne probleme, s katerimi se srečuje tako Slovenija kot 

tudi preostali svet. V sodelovanju z učiteljicami/učitelji poskušamo najti rešitve, kako bi 

pridobljeno znanje prenesli v vsakdanje življenje.  

 

3.2.3. Delavnica o človekovih pravicah 

 

Društvo je v letu 2012 pripravilo delavnico o človekovih pravicah za osnovne in srednje šole, 

na kateri se učenci in dijaki spoznajo s temeljnimi dokumenti ter koncepti na področju 

človekovih pravic. Svoje znanje pridobijo s kratkim teoretičnim uvodom, nadaljnjim 

skupinskim delom, pogovorom in kratkimi igrami na temo človekovih pravic. S pomočjo 

razprave in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o uresničevanju človekovih pravic v 
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Sloveniji in po svetu ter kako lahko posameznik pripomore k zagotavljanju človekovih pravic.  

 

3.2.4. Delavnica o medkulturnem dialogu 

 

Društvo je v letu 2014 pripravilo delavnico o medkulturnem dialogu za osnovne in srednje 

šole, na kateri učenci in dijaki preko interaktivnih dejavnosti podrobneje spoznajo pomen 

medkulturnega dialoga. Tekom delavnice bodo preko razprave, dela v skupinah in različnih 

iger udeleženci iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kaj je kultura? Zakaj sta medkulturna 

raznolikost in medkulturni dialog dobra? Zakaj prihaja do medkulturnega nerazumevanja? 

Kako rešujemo konflikte?  

3.2.5. Delavnica o mirovnih operacijah 

 
Društvo je v letu 2014 pripravilo delavnico o mirovnih operacijah, katere namen je 

ozaveščanje otrok in mladih o vlogi OZN pri vzdrževanju miru ter varnosti po svetu, pomenu 

človekovih pravic in o mirovnih operacijah. Na delavnici udeleženci spoznajo koncepte na 

področju človekovih pravic in vlogo OZN pri vzdrževanju svetovnega miru ter varnosti, 

podrobneje pa spoznajo koncept mirovnih operacij. Svoje znanje pridobijo s kratkim 

teoretičnim uvodom, nadaljnjim skupinskim delom, pogovorom in skozi razpravo. S pomočjo 

debate in socialnih iger se jih spodbudi k razmišljanju o pomenu miru po svetu. 

 

3.2.6. Delavnica o Organizaciji združenih narodov 

 
Delavnica, ki je bila pripravljena v letu 2015, udeležencem približa strukturo OZN, področja 

delovanja in organizacijsko strukturo, nato pa predstavi primere, kako delovanje organizacije 

vpliva na življenje vsakega posameznika. Skozi razpravo udeleženci delavnice spoznajo, kako 

lahko pripomorejo k uresničevanju poslanstva in vrednot OZN. 

 

3.2.7. Delavnica o pomenu varovanja okolja za izgradnjo miru 

 
Skozi delavnico se učencem predstavita koncepta narave in okolja. Interaktivno se predstavi 

varovanje okolja v različnih okoljskih sferah (voda, zemlja in zrak) ter žrtve onesnaževanja in 

glavni onesnaževalci. Prvi del zaključimo s pomenom varstva okolja in kratko navezavo na 

določene človekove pravice, ki so s slednjim v neposredni povezavi. V drugem delu s 

človekovih pravic preidemo na delovanje OZN na tem področju. Nadaljujemo z omembo 
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ciljev trajnostnega razvoja, predvsem pa seveda izpostavimo tiste, ki naslavljajo zagotavljanje 

trajnostnega razvoja okolja. Delavnica se zaključi s prehodom na konkretne okoljske spore in 

njihovo razreševanje, ki pa poteka preko že predhodno razdelane teme – OZN. 

 

3.2.8. Delavnica o holokavstu 

 
Skozi delavnico o holokavstvu se učencem izredno previdno približa to okrutno obdobje 

človeške zgodovine. Preko artefaktov, ki so preživeli takratno dogajanje, očlovečimo žrtve, 

skupaj ugotovimo, da je šlo za nedolžne posameznike. Nato delavnico nadaljujemo s kratkim 

predavanjem o vsebini dejanj tekom holokavsta in pregledom dejstev ter nekaterih posledic, 

ki jih je izkušnja druge svetovne vojne imela za mednarodno skupnost (npr. vzpostavitev 

koncepta kazenske odgovornosti posameznika v mednarodnem pravu, človekove pravice). Z 

učenci se za tem pogovorimo še o drugih genocidih, ki so zaznamovali človeštvo, prav tako 

naslovimo še preostale stopnje nestrpnosti do drugačnih in jih skušamo osmisliti v kontekstu 

današnjega časa. 

 
 
3.5 IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV 

 
Za prostovoljce društva se bodo organizirala izobraževanja tako znotraj društva kot s pomočjo 

drugih nevladnih organizacij, še posebej CNVOS in Mreže mladinskih društev za ZN (United 

Nations Youth Associations Network – UNYANET), pri čemer sta prioritetni temi pridobivanje 

sredstev ter projektno delo. 

 
 
3.6 PRAKSA ŠTUDENTOV NA DRUŠTVU  

 
Društvo je v letu 2009 s prof. dr. Zlatkom Šabičem s Fakultete za družbene vede (FDV) 

Univerze v Ljubljani (UL) doseglo dogovor o praksi na društvu za študente Mednarodnih 

odnosov in bo tudi v letu 2017 nadaljevalo z izvajanjem. Z delom na društvu bodo študentje 

imeli priznano obvezno prakso. 

 

Osnovni namen oziroma cilj prakse je študente seznaniti z vsebino dela društva in s 

področjem delovanja sistema OZN. Študentje bodo imeli možnost sami izbrati področje 

delovanja, ki jih zanima, ali pa jim bo le-to dodeljeno. Na informativnih sestankih bodo 
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seznanjeni z aktivnostmi, da bodo lažje našli svoje interesno področje. Sledili bodo redni 

delovni sestanki za posamezno 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. 

 
Kot v preteklih letih bo društvo ponudilo opravljanje prostovoljne prakse tudi tujim 

študentom slovenskih in tujih univerz. 

 
 

4 NAGRADNI RAZPISI 

 

4.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU OZN 

 

V okviru dvainpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s 

področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2016 ter 31. julijem 2017, bo 

društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo 

vsak nagrajenec prejel še simbolično nagrado (glej tudi Obeleževanje spominskih dni, točka 

5.2). 

 
4.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH 

PRAVIC 

 

Ob dnevu človekovih pravic bo društvo dvanajstič zapored nagradilo najboljša dela, ki jih bo 

prejelo na podlagi razpisanega likovnega, literarnega in fotografskega natečaja za 
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osnovnošolce ter dijake na temo človekovih pravic (glej tudi Obeleževanje spominskih dni, 

točka 5.3).  

 

 

5 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI  

 

5.1 OBELEŽITEV DNEVA ŽENA, 8. MAREC 

 

V okviru dneva žena smo priredili delavnico samoobrambe pod mentorstvom strokovnjaka na 

področju obrambnih veščin Svita Mavsarja, ki je potekala na Študentskem Kampusu v sredo 

8. 3. med 15.00 in 16.30. V sklopu dneva žena smo prav tako opravili anketo med širšo 

javnostjo, v kateri smo spraševali ljudi, kaj jim pomeni 8. marec in kako ga praznujejo. 

Odgovore smo vključili na elektronski letak z osnovnimi podatki o dnevu žena, ki smo ga 

objavili na Facebook strani društva. 

 

5.2 OBELEŽITEV DNEVA OZN,  24. OKTOBER 

 

Na proslavi bo uvodoma v kratkem predavanju o aktualnih vprašanjih OZN zbranemu 

občinstvu spregovoril/a slavnostni/a govornik/ca (v letu 2017: bo še izbran; v letu 2016: dr. 

Jožef Kunič, nekdanji veleposlanik in častni predsednik Slovenskega društva za mednarodne 

odnose; v letu 2015: veleposlanica Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka na MZZ; v letu 

2014: Martin Nesirky, direktor UNIS na Dunaju; v letu 2013: prof. dr. Danilo Türk, nekdanji 

predsednik RS; v letu 2012: prof. dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča RS; v letu 

2011: Janos Tisovszky, v. d. direktorja UNIS na Dunaju; v letu 2010: Maher Nasser, direktor 

UNIS na Dunaju; v letu 2009: prof. dr. Zlatko Šabič; v letu 2008: prof. dr. Anton Bebler; v 

letu 2007: dr. Breda Pavlič; v letu 2006: dr. Dimitrij Rupel; v letu 2005: dr. Janez Drnovšek; v 

letu 2004: dr. Janez Čebulj; v letu 2003: prof. dr. Jože Pirjevec). Predavanju bo sledila 

podelitev nagrad in priznanj najboljšim delom nagradnega razpisa društva (glej tudi Nagradni 

razpisi, točka 4.1). 

 



 
 
 

 

 
Društvo za ZN za Slovenijo 

www.unaslovenia.si, info@unaslovenia.org 

13

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE 
 

ZA SLOVENIJO 

 

5.2 OBELEŽITEV DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER 

 

Društvo je leta 2006 pričelo s pripravo in razpisom natečaja za likovna ter literarna dela za 

učence in učenke slovenskih osnovnih šol na temo človekovih pravic. V letu 2007 je društvo 

natečaj razširilo tudi na slovenske dijake, ki so na natečaju sodelovali s fotografijami na temo 

človekovih pravic, leta 2008 pa že v vseh kategorijah. Vsa leta so bila priznanja in nagrade za 

najboljša dela nagrajencem/kam ter njihovim mentorjem/icam podeljena na proslavi društva 

ob dnevu človekovih pravic (glej tudi Nagradni razpis, točka 4.2). Odziv šol je bil vsa leta 

izjemen.  

 

Tema natečaja v letu 2017 bo še določena. V letu 2016 sta bila natečaj in proslava dneva 

človekovih pravic organizirana v sodelovanju z MZZ na temo ciljev trajnostnega razvoja. 

Slavnostni govor je imel dr. Jožef Kunič, nekdanji veleposlanik in častni predsednik 

Slovenskega društva za mednarodne odnose, ki je v govoru izpostavil pomen delovanja 

društva v slovenskem družbenem prostoru. V letu 2015 sta bila natečaj in proslava dneva 

človekovih pravic organizirana v sodelovanju z MZZ na temo razvoja s ciljem ozaveščanja 

mladih o evropskem letu za razvoj 2015. Slavnostni govor je imel Martin Nesirky, direktor 

Informacijske službe ZN na Dunaju, ki je v govoru izpostavil univerzalnost Agende 2030 za 

trajnostni razvoj. V letu 2014 sta bila natečaj in proslava dneva človekovih pravic 

organizirana v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO na temo 

medkulturnega dialoga s ciljem ozaveščanja mladih o pomenu sodelovanja in predvsem 

spoštovanja različnih kultur. Decembra 2012 je namreč Generalna skupščina ZN obdobje 

2013–2022 razglasila za mednarodno desetletje zbliževanja kultur. Slavnostni govor je imel 

dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, ki je v govoru izpostavil 

univerzalnost človekovih pravic za vsakogar (v letu 2013: Janos Tisovszky, direktor UNIS na 

Dunaju – pomen mladih zagovornikov človekovih pravic in pomembnost pravice do vode kot 

potencialnega vzroka konfliktov v prihodnosti; v letu 2012: dr. Marijan Ivanuša, vodja Urada 

Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji – problem neenakosti pri zagotavljanju 

zdravstvene oskrbe; v letu 2011: dr. Zdenka Čebašek – Travnik, varuhinja človekovih pravic – 

tematika priseljencev in t. i. novih državljanov; v letu 2010: Tone Dolčič, namestnik varuhinje 

človekovih pravic – pravice otrok; v letu 2009: prof. dr. Miro Cerar – nedeljivost človekovih 
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pravic; v letu 2008: Maher Nasser, direktor UNIS na Dunaju – 60. obletnica Splošne 

deklaracije človekovih pravic; v letu 2007: prof. dr. Ljubo Bavcon – univerzalnost človekovih 

pravic: OZN, Evropska unija in RS; v letu 2006: okrogla miza o romski problematiki). 

 

 

6 PREVAJANJE IN TISKANJE PUBLIKACIJ TER 

DOKUMENTOV OZN 

 

V letu 2017 bomo izdali splošno publikacijo o ciljih trajnostnega razvoja in publikacijo o 

ciljih trajnostnega razvoja za najmlajše. Nameravamo prevesti tudi publikacijo ob svetovnem 

dnevu boja proti raku v letu 2018 (4. februar) in ponatisniti publikacijo Mladi in Organizacija 

združenih narodov.   

 

 

7 SODELOVANJE S PARTNERSKIMI INSTITUCIJAMI IN 

ORGANIZACIJAMI 

 

7.1 SODELOVANJE Z INFORMACIJSKO SLUŽBO ZN NA DUNAJU 

 
Društvo bo nadaljevalo leta 2007 obujeno sodelovanje z UNIS na Dunaju, s katerim, kot je že 

v preteklosti, ponovno odlično sodeluje. Namen povezave je krepitev obojestranske pomoči in 

sodelovanja pri izvajanju aktivnosti, izmenjavi informacij ter izkušenj, ki so in bodo 

pripomogle k večji kakovosti dela. Tudi letos si obetamo sodelovanje v okviru dneva ZN in 

dneva človekovih pravic, pri organizaciji delavnice o možnostih zaposlovanja v OZN, 

organiziran bo forum za učitelje na eno od tem Agende 2030, delavnica o »UN Academic 

Impact« in trajnostnem razvoju za predstavnike akademske sfere ter delavnica o »UN Global 

Compact« in trajnostnem razvoju za predstanike zasebnega sektorja, vsekakor pa bomo iskali 

še druge možnosti za skupne dogodke.  

 

7.2 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE 

 
Kot društvo v javnem interesu na področju zunanjih zadev bomo pri promociji vrednot in 
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ciljev OZN ter pri aktivnostih ozaveščanja o človekovih pravicah tesno sodelovali z MZZ. 

Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti lansko leto pridobljenega projekta »Vstani in 

ukrepaj«.  

 

V letu 2017 bomo tako v sodelovanju z MZZ, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 

RS ter UNIS na Dunaju promovirali priročnik »Skupaj močnejši« ter promovirali in 

dopolnjevali spletno stran »Skupaj močnejši« z interaktivnimi vsebinami, izdali publikacijo o 

novi razvojni agendi, izvedli bomo delavnici o trajnostnem razvoju za predstavnike 

akademske sfere in predstavnike zasebnega sektorja, sodelovali bomo pri organizaciji 

predstavitev kariernih možnosti v OZN in okrogle mize o človekovih pravicah ter iskali 

dodatne možnosti za sodelovanje. 

 

Z MZZ bomo sodelovali pri obeležitvi 25. obletnice vstopa RS v OZN. 

 

7.3 SODELOVANJE S SLOVENSKO NACIONALNO KOMISIJO ZA 

UNESCO 

 

Društvo bo preko svojega predstavnika pri SNKU tudi v letu 2017 redno sodelovalo na 

sestankih in aktivnostih ter iskalo možnosti za skupne dogodke.  

 

Društvo bo v letu 2017 v dogovoru s SNKU koordiniralo UNESCO mladinsko platformo in 

skrbelo za aktivnosti UNESCO glasnikov ter promocijo programa med širšo javnostjo. 

 

UNESCO mladinska platforma je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni 

in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja 

UNESCO mladinske platforme omogoča mladim paleto možnosti, kjer lahko razvijajo svoje 

talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in medkulturne 

složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne dediščine.  

 

UNESCO mladinska platforma v letu 2017 nadaljuje z misijo povezovanja mladih z 

mednarodno organizacijo UNESCO. V novem projektnem letu napovedujemo sveže ideje, ki 

se bodo širile tudi mednarodno. Široka paleta naših aktivnosti se vrsti vse od obeležitve 
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mednarodnega dneva jazz-a, ki ga UNESCO prepoznava kot sredstvo svobode izražanja 

dialoga med kulturami. Lansko leto smo prvič obeležili svetovni dan jazz-a (30. aprila), ki je 

požel veliko zanimanja, zato z organizacijo dogodka nadaljujemo tudi letos. Prav tako 

nameravamo realizirati motivacijski vikend in simulacijo delovanja UNESCO. Letošnja 

novost bo organizacija pripravljalnega srečanja pred UNESCO Youth Forum-om, kamor bomo 

poleg evropskih mladinskih UNESCO delegatov povabili tudi mladinske delegate iz arabskih 

držav, kar bo krepilo dodatno povezovanje in medregijsko delovanje k ciljem UNESCO. V 

sodelovanju z Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani bomo izvajali UNESCO World 

café, ki je namenjen krepitvi dialoga o pomembnih globalnih in aktualnih temah ter bo letos 

potekal v luči obeležitve 500-letnici reformacije na Slovenskem. Poleg naštetih dejavnosti 

bomo nadaljevali tudi z izvajanjem raznolikih izobraževalnih delavnic na osnovnih in srednjih 

šolah ter številnimi drugimi aktivnostmi.   

 

Na naših dejavnostih aktivno sodelujejo izstopajoči in proaktivni mladi posamezniki – 

UNESCO glasniki, ki širijo glas o delovanju UNESCO ter njegovih vrednotah po svojih šolah 

in okolišu, s svojimi dejanji pa nudijo zgled sovrstnikom. Mlade spodbujajo k razmišljanju o 

človekovih pravicah, solidarnosti in sodelovanju, o izzivih medkulturnega dialoga ter o 

svetovnih problemih in vlogi OZN, UNESCO ter ne nazadnje nas samih pri njihovem 

reševanju. 

 

7.4 SODELOVANJE Z MLADINSKIM SVETOM SLOVENIJE 

 
Z Mladinskim svetom Slovenije bomo sodelovali pri promociji in izbiri instituta mladinskega 

delegata pri OZN ter ga oz. jo v čim večji meri vključevali v društvene aktivnosti.  

 

7.5 SODELOVANJE S SVETOVNO ZVEZO DRUŠTEV ZA ZN 

 

Sodelovanje s Svetovno zvezo društev za ZN (World Federation of United Nations 

Association – WFUNA) bomo nadaljevali tudi v letu 2017.  

 

7.6 SODELOVANJE Z MREŽO MLADINSKIH DRUŠTEV ZA ZN 

 

V letu 2011 je mladinska sekcija društva s sorodnimi mladinskimi sekcijami in organizacijami 
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iz drugih držav ustanovila UNYANET. Predstavniki društva bodo sodelovali na mesečnih 

sestankih mreže, sestankih delovnih skupin in se udeležili letne skupščine ter drugih 

dogodkov mreže. 

 

7.7 SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI ZA ZN 

 

Prav tako si bomo prizadevali vzdrževati stike z drugimi društvi za ZN in njihovimi 

mladinskimi sekcijami. Prioritetno območje je Evropa. 

 

 

8 STROKOVNA EKSKURZIJA  

 

Od leta 2014 v organizaciji društva poteka razpis za t. i. »Shadowing programme«, ki ga 

izvaja UNIS na Dunaju. Preko programa imajo študentke in študentje možnost za en dan 

spremljati delo uslužbenca Urada ZN na Dunaju ter se na tak način seznanijo z delom v ZN.  

 

V letošnjem letu v primeru interesa načrtujemo organizacijo ekskurzije na Dunaj. 

 

 

9 KAMPANJE ZA ŠIRJENJE NAČEL IN CILJEV OZN 

 

9.1 OD MILENIJSKE  KAMPANJE DO KAMPANJE ZA 

UDEJANJANJE CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

 

Rok za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja se je iztekel leta 2015, svetovni voditelji so 

sprejeli nov sklop razvojnih ciljev – 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali razvojna 

prizadevanja do leta 2030. Nov sklop ciljev je univerzalen in jih bodo uresničevale tudi 

države donatorice uradne razvojne pomoči, zato bo društvo v letu 2017 nadgradilo milenijsko 

kampanjo z novimi vsebinami ter si bo še naprej prizadevalo ozaveščati o razvojnih 

tematikah. V sklopu kampanje se načrtuje vzpostavitev nove tematske spletne strani o ciljih 

trajnostnega razvoja, izvajanje delavnic 'Podajmo si roke' (točka 3.2.1.) in 'Vstani in ukrepaj' 
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(točka 3.2.2.) ter tematsko obarvane okrogle mize, predavanja in izdaja publikacije o ciljih 

trajnostnega razvoja. 

 

10 DELOVANJE MLADINSKE SEKCIJE 

 

Aprila 2011 je bila formalno ustanovljena mladinska sekcija društva z namenom ciljnega 

osredotočanja na aktivnosti mladih.  

 

Mladinska sekcija si bo v letu 2017 prizadevala za krepitev sodelovanja z drugimi 

mladinskimi sekcijami društev za ZN in mladinskimi društvi za ZN, s katerimi se je povezala 

z ustanovitvijo mreže UNYANET (več pod točko 7.6). Okrepila bo sodelovanje s slovenskimi 

mladinskimi organizacijami in se s pridobljenimi sredstvi na mladinskih razpisih aktivno 

vključila v promocijo vrednot ter ciljev ZN med mladimi. 

 

Mladinska sekcija v letu 2017 načrtuje več samostojnih aktivnosti. Med večjimi projekti bo 

»Poletna šola o ZN«, ki jo organizira od leta 2013. Osrednji namen poletne šole je mladim 

približati OZN: predstaviti njeno delovanje in prikazati, kakšen vpliv ima OZN na naše 

vsakdanje življenje. V letu 2013 so se poletne šole udeležili slovenski študenti, od leta 2014 

naprej pa je bila mednarodna in je bila organizirana kot večdnevna konferenca, ki se je 

osredotočila na globalne teme ter veščine mladih. V letu 2016 je bil vsebinski poudarek 

poletne šole na varstvu okolja in boju proti podnebnim spremembam. V letu 2017 bomo na 

poletni šoli skušali odgovoriti na vprašanje, kakšna je vloga OZN, ko gre za podjetništvo oz. 

pridobitne dejavnosti zasebnega sektorja ter spoštovanje temeljnih načel na drugi strani. Za 

projekt si bomo prizadevali pridobiti dodatna sredstva preko razpisov. 

 

Prav tako bo mladinska sekcija društva letos pomagala pri organizaciji lansko leto pilotnega 

projekta, letos pa že druge mednarodne poletne šole, imenovane Academia Aestiva 

Internationalis, ki bo potekala med 1. in 8. julijem na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. 

V sklopu slednje bodo študentom z vsega sveta poglobljeno – z več družboslovnih vidikov – 

orisane teme, ki se nanašajo na globalne okoljske politike. Celoten proces izobraževanja bo 

temeljil na interaktivnih aktivnostih, vodenih s strani strokovnjakov in akademikov. Za 

projekt si bomo prizadevali dobiti dodatna sredstva s prijavami na razpise. 
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Mladinska sekcija bo v luči izzivov integracije nadaljevala s projektom Poznam svoje, 

priznavam tvoje, tekom katerega bo vsem osnovnim šoam na območju Slovenije razdelila 

zbirke mednarodnih dokumentov človekovih pravic. S tem si bomo prizadevali opozoriti na 

kršitve človekovih pravic, ki so jim pogosto izpostavljeni migranti in begunci, ter tako v 

otrocih kot tudi učiteljih prebuditi temeljno človeško empatijo in s tem spodbujati strpnost do 

drugačnih ter poudarjati pomen medkulturnega dialoga. 

 

 

10.1 Model United Nations Slovenia Club 

 
MUNSC je ustanovljen s strani članov mladinske sekcije društva in predstavlja možnost, da 

mladi preizkusijo svoje znanje o delu, organizaciji ter ciljih ZN v praktičnih aktivnostih – 

debatah in simulacijah. Poleg pridobivanja novega znanja je klub pomemben zaradi utrjevanja 

osnovnih znanj o ZN in pridobivanja praktičnih spretnosti. Glavne aktivnosti kluba zajemajo 

simulacijo dela glavnih organov ZN. Člani (večinoma študentje), ki se prelevijo v vlogo 

delegatov, tako v določenem odboru predstavljajo neko državo in v skladu z zunanjo politiko 

te države skušajo z ostalimi delegati doseči dogovor (v obliki resolucije ali drugega 

dokumenta). 

 

MUNSC skuša članom tovrstne simulacije približati in jih spodbuditi k udeležbi – kot 

posamezniki ali v obliki delegacij pod vodstvom MUNSC. Člani se tako lahko preizkušajo 

kot delegati, bolj izkušeni pa tudi v vlogi predsedujočih in drugih funkcij predsedstva. V 

letošnjem letu načrtujemo poslati MUNSC delegacije v Mostar (Mostar International Model 

United Nations – MOSTIMUN), Zagreb (Zagreb Model United Nations), Ljubljano (Slovenia 

International Model United Nations – SiMUN), Berlin (Berlin Model United Nations – 

BerlinMUN), Strasbourg (Model European Union Strasbourg), Beograd (Belgrade 

International Model United Nations – BIMUN), Budimpešto (Model United Nations 

Conference – MUNAPEST) in Rim (Rome Model United Nations – RomeMUN); poslali pa 

smo jih že v Prago (Prague Model United Nations), Banja Luko (S Model United Nations – 

SMUN), Karači (Model United Nations IBA Karachi – MUNIK VIII), München (IsarMUN), 

Zagreb (ZAGiMUN), Sarajevo (Sarajevo Model UN) in Malmö (Malmö Model United 

Nations). Poleg delegacij načrtujemo tudi razne dogodke v obliki delavnic in pogovorov z 
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zanimivimi gosti, t. i. mock simulacije enkrat mesečno, delavnice na relevantne teme 

(proceduralna pravila, tehnike pogajanj, javno nastopanje, pisanje resolucij ter drugih 

relevantnih dokumentov, struktura mednarodne skupnosti itd.) enkrat mesečno in intenzivne 

priprave pred odhodom na mednarodne konference. V mesecu februarju smo imeli dvodnevno 

simulacijo za člane. V maju načrtujemo še eno dvodnevno simulacijo v soorganizaciji z 

NATO mladinsko sekcijo, med 10. in 14. julijem 2017 pa petdnevno mednarodno konferenco 

MUNSC Salient. Omenjena konferenca, MUNSC Salient, je mednarodna študentska 

konferenca, ki za razliko od klasičnih MUN konferenc zajema tudi več izobraževalnih vsebin, 

kot so okrogle mize, delavnice in skupinske vaje. Vsako leto je izbrana krovna tema, ki jo 

obravnavajo trije odbori. Letošnjo temo, »Skriti obrazi vojne«, bodo delegati lahko simulirali 

znotraj Varnostnega sveta ZN, Sveta za človekove pravice ZN in Evropskega sveta EU (Svet 

za zunanje zadeve EU). Za večje dogodke si bomo prizadevali zagotoviti dodatna sredstva. 

 

V letošnjem letu bomo sodelovali tudi z zunanjimi klubi, in sicer nadaljujemo sodelovanje s 

partnersko organizacijo iz Gorice (M.S.O.I Gorizia), s krovno organizacijo iz Hrvaške 

(hrvaško društvo za ZN) ter NATO mladinsko sekcijo. MUNSC vsak mesec organizira tudi t. 

i. team building, na katerem se člani med seboj spoznavajo na podlagi zanimiv družabnih iger, 

odprtih tem ali razprav glede aktualnih tematik s področja mednarodnih odnosov, prav tako pa 

enkrat mesečno organiziramo različne delavnice, ki jih vodijo strokovnjaki z različnih 

področij. Tako MUNSC vsak mesec organizira vsaj tri dogodke (mock simulacija, delavnica 

in team bulding).  

 

MUNSC se uradno srečuje vsaj dvakrat mesečno, teme pa izbira na podlagi interesa svojih 

članov. Na tak način lahko člani utrjujejo svoje znanje o ZN in aktivnostih v mednarodni 

skupnosti. Poleg vsebinskih znanj pa lahko člani pridobivajo tudi govorniške, diplomatske in 

pogajalske spretnosti . 
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DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE 
 

ZA SLOVENIJO 

11 RAZNO 

 

11.1 SODELOVANJE S SLOGO 

 

Društvo se je leta 2009 vključilo v delovne skupine platforme SLOGA, kjer za to obstaja 

interes. Tudi v letu 2017 bomo sodelovali v delovnih skupinah in iskali možnosti za 

povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami. 

 

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 

leta 2016 uspešen na razpisu za globalno učenje Ministrstva za zunanje zadeve. 

 

V projektu, ki sicer traja 17 mesecev (pričetek v 2017), bomo organizacije med drugim 

izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, učitelje in ravnatelje, izdale letak o ciljih 

trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale zagovorniške aktivnosti, izdale 

tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje in izvedle 

spletno ozaveščevalno kampanjo. 

 

11.2 UREJANJE VSEBIN NA WIKIPEDIJI 

 

Društvo bo na slovenski Wikipediji urejalo vsebine, povezane z OZN, vključno s prisotnostjo 

samega društva na tej interaktivni spletni verziji enciklopedije.  


