
OČITKI NEUTEMELJENI, JAVNOST ZAVEDENA! 

Spoštovani darovalci, dragi poslovni partnerji, strokovni sodelavci, prostovoljci in druga 

zainteresirana javnost! 

Dovolite nam, da ponovno zavrnemo nekatere očitke, ki so v zadnjih dneh neutemeljeno in 

neosnovano omadeževala ime in poslanstvo UNICEF-a v Sloveniji. 

V mesecu februarju in marcu so se v medijih ponovno pojavile obtožbe o 

netransparentnem in nezakonitem delovanju Društva UNICEF Slovenija. Dopolnili smo 

dokument in dodano razlago za nove neutemeljene očitke smo označili z rumeno.  

V izogib morebitnemu pavšalnemu povzemanju, prilagamo celotno besedilo. Upamo, da 

Vam bo čas dovoljeval, da se z vsebino seznanite. 

 

AMBASADORJI 

Ambasadorji dobre volje so pomemben del naše organizacije. So naš obraz in naš glas. Z 

Društvom UNICEF Slovenija, kot ambasadorji sodelujejo Lado Leskovar, Lado Bizovičar, 

Marko Simeunovič in Zlatko Zahovič.  

Zakaj bivši ambasadorki gospa Vita Mavrič in gospa Milena Zupančič nista dobili pojasnil 

glede zadev, ki so bile domnevno sporne ?  

 Društvo UNICEF Slovenija z obžalovanjem zavrača njune navedbe. Prav na očitke, ki sta jih 

zapisali v svoji odstopni izjavi, smo se na Društvu UNICEF Slovenija odzvali z vso resnostjo in 

odgovornostjo. Ambasadorki sta najprej prejeli pismo tedanje predsednice Zore Tomič, 

poslano vsem ambasadorjem, z dne 10. 4. 2009, v katerem so pojasnjeni vsi odgovori na 

očitane nepravilnosti – poleg tega so ambasadorji prejeli še: Pismo z očitki Blaža Habjana, 

predanega predsednici 13.12.2008; Odgovore izvršne direktorice na njegovo pismo, z dne 

26.1.2009; Sklepe izvršilnega odbora, z dne 24.2.2009; Pripombe Blaža Habjana na odgovore 

izvršne direktorice, z dne 25.3.2009; Zapisnik 25. seje izvršilnega odbora, z dne 25.3.2009 ter 

Osnutek Poslovnega poročila za leto 2008. 

Dodatno sta obe ambasadorki na iste očitke dobili tudi ustne odgovore in pojasnila še na 

posebni seji izvršilnega odbora, dne 8.5. 2009, na kateri sta bili tudi prisotni. Z namenom 

pojasnitve očitkov sta bila na seji, poleg nekdanjega vodstva, članov izvršilnega odbora, 

gospoda Blaža Habjana, ki je očitke sprožil, prisotna tudi poseben predstavnik UNICEF-a 

Ženeva, gospod Dirk Reinisch ter zunanja neodvisna revizorka, ki sta podala strokovna 

pojasnila in razlage, ki so očitke zavračali v celoti. 

Pa vendarle, obe ambasadorki sta medijem in javnosti posredovali informacijo, da 

komunikacije in stikov z UNICEF Slovenija v zadnjem letu in pol ni bilo? 



UNICEF Slovenija obžaluje odločitev obeh ambasadork, vendar pa mora zavrniti tudi te 

očitke, da so bili stiki med ambasadorkama Mileno Zupančič in Vito Mavrič prekinjeni, kar 

dokazuje tudi elektronska pošta in dogovori glede sodelovanja na projektih/akcijah med 

Društvom UNICEF Slovenija in ambasadorkama v letu 2009 in letu 2010.  

Podajamo samo dejstva:  

Nekdanja ambasadorka Milena Zupančič je jeseni 2009 sodelovala v akciji zbiranja sredstev 

za Ruando, Vita Mavrič pa je bila nosilka kampanje ob 60. obletnici UNICEF-ove voščilnice 

(jesen – zima 2009), v letu 2010 je bila podpisnica pisma direktne pošte za pomoč žrtvam ob 

poplavah v Pakistanu (poletje - jesen 2010) Vita Mavrič, z Mileno Zupančič pa smo se v 

zadnjem obdobju dogovorili za sodelovanje pri projektu ambasador Junior – National 

Geographic, ki se šele začenja v šolskem letu 2010/11. 

Ambasadorji UNICEF-a so nosilci velike odgovornosti in ključnih sporočil pri promociji našega 

skupnega delovanja. Nenadomestljiva je njihova predanost, zato UNICEF Slovenija z 

globokim spoštovanjem izkazuje zahvalo za njihovo uspešno ter prepoznavno poslanstvo. 

Gospa Milena Zupančič in gospa Vita Mavrič sta pomembno prispevali k prepoznavnosti 

UNICEF-a v Sloveniji in k promociji mnogih programov, zato nam spoštovanje do obeh velikih 

osebnosti narekuje, da izrazimo globoko obžalovanje zaradi prekinitve sodelovanja. 

Sporočilo o tem smo prejeli sočasno z mediji. 

 

Vsebina sodelovanja z ambasadorji vključuje vsebinske predstavitve aktivnosti in 

programskih usmeritev. Obe ambasadorki, gospa Milena Zupančič in gospa Vita Mavrič, sta 

se lahko prepričali o kredibilnosti našega skupnega dela v Sloveniji in na terenu v državah v 

razvoju ter povsod tam, kjer so zaradi vojn ali naravnih katastrof otroci nujno potrebni 

pomoči. Torej tam, kjer finančna sredstva pomenijo zadovoljevanje osnovnih potreb. Še 

enkrat se zahvaljujemo za osebno angažiranost obema bivšima ambasadorkama.  

 

Nagrade in plačila ambasadorjem 

UNICEF-ovi ambasadorji dobre volje ne prejemajo nagrad, honorarjev oziroma drugih 

izplačil. Ambasadorjem Društvo UNICEF Slovenija povrne le stroške, ki so nastali v povezavi z 

njihovim poslanstvom (potni stroški in stroški telefona). 

 

DELOVANJE IZVRŠILNEGA ODBORA DRUŠTVA UNICEF SLOVENIJA 

Sklic  skupščine Društva UNICEF  Slovenija , fundacija 

V preteklih letih so bile skupščine Društva UNICEF Slovenija sklicane v času od maja do julija. 

Priprave na skupščino se pričnejo v mesecu februarju. Gradiva za skupščino pripravi 

strokovna služba (poslovno poročilo za preteklo leto in poslovni načrt za tekoče leto), 



revizijska hiša pa opravi revizijo in pripravi revizijsko poročilo. Tudi v letu 2010 je bil ta del 

priprav opravljen. 

Sklic skupščine se opravi po predhodni obravnavi gradiva na izvršilnem odboru s sklepom 

izvršilnega odbora. Priprave na skupščino v letu 2010 se niso nadaljevale. Predsednik gradiva 

ni uvrstil na dnevni red. Namesto pričakovanega sklica skupščine je julija 2010 nekdanji 

predsednik nepreklicno odstopil, avgusta pa je v pokoj odšla še nekdanja izvršna direktorica.  

Zaradi nastalih okoliščin je začasno vodstvo, skupaj z UNICEF-om Ženeva, pričelo postopke 

usklajevanja in urejevanja razmer. Sprejeta je bila usmeritev o preoblikovanju Društva 

UNICEF Slovenija v novo pravno obliko - v fundacijo. Za pripravo novega temelja je potreben 

čas, saj je potrebno poiskati odgovore na vrsto odprtih vprašanj. Zaradi tega je prišlo do 

zamika sklica skupščine, člani društva pa so bili o tem  pisno obveščeni decembra 2010.  

Praksa UNICEF-a kot organizacije, ki deluje v več kot 190 državah kaže, da je fundacija 

učinkovitejša pravna oblika delovanja, kar velja tudi za Slovenijo. Usmeritvi je botroval 

strateški pregled upravljavske strukture nacionalnega odbora, z namenom učinkovitejšega 

postopanja glede na dobro prakso. 

Tako UNICEF kot Društvo UNICEF Slovenija  – ki opravlja izjemno delo na področju zbiranja 

sredstev in zagovorništva otrokovih pravic – trdno stojita na stališču, da bo omenjeni proces 

predstavljal trdnejše temelje delovanja slovenskega nacionalnega odbora za UNICEF. 

Omenjeno statusno preoblikovanje bo potekalo skladno z nacionalno zakonodajo v Sloveniji, 

prav tako pa je pričakovano, da po potek transformacije potekal več mesecev do končnega 

zaključka ter s pristankom vseh potrebnih deležnikov.  

V zvezi s preoblikovanjem iz društva v fundacijo se bo Društvo UNICEF Slovenija statusno 

preoblikovalo zaradi razvoja in dosedanjih odlik v poslovnih rezultatih, ki zahtevajo tako 

povečano delitev dela kot strokovna znanja. V letu 1993, ko je UNICEF pričel z 

uresničevanjem svojega poslanstva na slovenskem trgu, je bila edina možna oblika pravne 

subjektivitete društvo. Društvo pa deluje v interesu lastnih članov (member serving) in ne v 

interesu poslanstva (public serving). Danes, ko zakonodaja že predvideva boljšo pravno 

obliko (ustanovo oz. fundacijo), primernejšo za poslanstvo UNICEF-a, se pripravljamo na 

preoblikovanje. Ta bo omogočila vzpostavitev spodbudnega okolja za izvajanje visoko 

strokovnih aktivnosti.  

Kaj se bo zgodilo s premoženjem Društva UNICEF Slovenija?  

Premoženje društva se bo preneslo na fundacijo, ko bo sprejeta odločitev o trenutku začetka 

transformacije.  

 

 



Kdaj je predviden datum naslednje skupščine Društva UNICEF Slovenija?  

Trenutno je termin odvisen od oblikovanja plana aktivnosti za pravno obliko fundacije. Takoj, 

ko bo termin znan, bo slovenski odbor za UNICEF o tem obvestil svoje člane.  

Je res, da so trije člani izvršilnega odbora slovenskega odbora za UNICEF, vključno s 

podpredsednico, odstopili oktobra 2010?  

Na seji izvršilnega odbora  5.10.2010 so trije člani izvršilnega odbora odstopili. V vsaki zdravi 

organizaciji velja, da imajo ljudje lahko svoje poglede in različna stališča, izražajo svoja 

mnenja in sprejemajo odločitve. Njihovi pogledi o prihodnjem razvoju organizacije so bili 

skladni z mnenjem večine članov izvršilnega odbora, različna pa so bila mnenja o tem, kako 

postavljene cilje uresničiti.  

Kako deluje obstoječi izvršilni odbor, upoštevajoč dejstvo, da je odstopil predsednik in trije 

člani izvršilnega odbora, med katerimi je tudi podpredsednica? 

Izvršilni odbor sestavlja 10 članov in predsednik/ica Društva UNICEF-a Slovenija -skupaj 11 

članov, skladno z 28. členom statuta Društva UNICEF Slovenija. Z odstopom predsednika in 

treh članov izvršilnega odbora sestavlja trenutni izvršilni odbor 7 članov, ki predstavljajo 

kvalificirano večino izvoljenih članov. Žarka Brišar Slana je bila za podpredsednico soglasno 

izvoljena na seji 5.10.2010. 

 

VODSTVO DRUŠTVA UNICEF SLOVENIJA JE LEGITIMNO 

Društvu UNICEF Slovenija je očitano, da v danem trenutku deluje brez legitimnega vodstva, s 

tem pa da je delovanje Društva UNICEF Slovenija nezakonito in v nasprotju s statutom. 

Trditev zavračamo. 

Pravni temelj delovanja in vsebina pristojnosti posameznih organov je navedena v statutu 

Društva UNICEF Slovenija, ki natančno določa razmejitev med pristojnostmi predsednika in 

izvršnega direktorja.  

V 12. členu statuta Društva UNICEF Slovenija je izrecno določeno: 

UNICEF Slovenija predstavlja predsednik/ca. Predsednik/ca predstavlja UNICEF Slovenija v 

odnosih znotraj države in v tujini. 

UNICEF Slovenija zastopa izvršni/a direktor/ica. Izvršni/a direktor/ica tudi zastopa in 

predstavlja sekretariat UNICEF-a Slovenija brez omejitev. 

Predsednik/ca lahko v posameznih primerih za predstavljanje UNICEF-a Slovenija pooblasti 

podpredsednika/co UNICEF-a Slovenija ali izvršnega/o direktorja/ico. 

Izvršni/a direktor/ica lahko za zastopanje UNICEF-a Slovenija v posameznih zadevah 



pooblasti predsednika/ico UNICEF-a Slovenija ali delavca/ko sekretariata. 

13. člen veljavnega statuta Društva UNICEF Slovenija pa izrecno določa: 

Med začasno odsotnostjo nadomešča predsednika/co UNICEF-a Slovenija podpredsednik/ica  

UNICEF-a Slovenija. 

Med začasno odsotnostjo nadomešča izvršnega/o direktorja/ico za to določen/a delavec/ka 

sekretariata. 

Osebe, ki nadomeščajo predsednika/ico ali izvršnega/o direktorja/ico UNICEF-a Slovenija, 

imajo v času nadomeščanja vsa pooblastila nadomeščanca. 

 

Z odstopom predsednika društva 12. 07. 2010 in odstopom izvršne direktorice, ki se je 1. 8. 

2010 upokojila, so podani razlogi za začasno nadomeščanje.  

 

VPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRI UPRAVNEM ORGANU 

Vpis predsednika kot zakonitega zastopnika pri upravnem organu nima pravnih učinkov na 

nastanek morebitnih njegovih pravic in obveznosti –  le- te so podane z izvolitvijo. Narava 

vpisa pri upravnem organu je zgolj deklaratorna. 

14. člen veljavnega statuta Društva UNICEF Slovenija v zvezi  podpira pristojnosti 

zakonitega zastopnika, saj izrecno pravi: 

Pogodbe in druge akte reprezentativnega in statusnega pomena podpisuje predsednik/ica 

UNICEF-a Slovenija. 

V poslovnih in operativnih odnosih za UNICEF Slovenija podpisujejo izvršni/a direktor/ica, 

zaposleni delavci in drugi, ki so po naravi posla, ki ga opravljajo, pooblaščeni za zastopanje, 

vsak v mejah pooblastil, ki jih ima, ter v mejah poslov, ki jih opravlja. 

V odnosih z banko, organizacijo za plačilni promet in Davčno upravo Republike Slovenije 

podpisujejo UNICEF Slovenija izvršni/a direktor/ica in delavec/ka, ki vodi računovodstvo 

UNICEF-a Slovenija ter podpisniki z deponiranimi podpisi pri banki, pri kateri ima UNICEF 

Slovenija odprt poslovni račun, ki jih določi izvršni/a direktor/ica. 

 

RAST ŠTEVILA ZAPOSLENIH NA UNICEF-u SLOVENIJA IN NJIHOVI OSEBNI DOHODKI 

Od ustanovitve društva leta 1993 naprej je organizacija rasla in se razvijala. Iz leta v leto se je 

povečeval obseg dejavnosti in poslovanja. Širili smo stalne programe za zbiranje sredstev 

namenjenih otrokom v državah v razvoju ter programe zagovorništva in ozaveščanja za 



otroke v Sloveniji. Z rastjo organizacije so rasli prihodki, iz leta v leto smo več sredstev 

namenjali za UNICEF-ove dolgoročne razvojne programe pomoči, posledično pa se so 

povečali tudi stroški in število zaposlenih.  

 

Sicer pa je bilo leta 2000 na Društvu UNICEF Slovenija zaposlenih 6 oseb (prispevek UNICEF-a 

Slovenija za UNICEF-ove programe pomoči otrokom leta 2000 je znašal nekaj manj kot 1 

milijon evrov), danes nas je zaposlenih 12 (prispevek UNICEF-a Slovenija za UNICEF-ove 

programe pomoči otrokom za leto 2010 pa znaša več kot 2 milijona 400.000 evrov). 

 

Kolikšni so osebni dohodki zaposlenih? 

 

V skladu z varovanjem osebnih podatkov, osebnih dohodkov za vsako posamezno osebo ne 

moremo posredovati splošni javnosti. V želji biti transparentni, pa splošno javnost 

obveščamo, da se neto osebni dohodki vseh zaposlenih na Društvu UNICEF Slovenija gibljejo 

od 1000 € neto minimalno do 1700 € neto maksimalno. 

 

Plača izvršne direktorice je bila določena z individualno pogodbo o zaposlitvi za določen čas 

in je znašala bruto 4.152 € oziroma 2.259 € neto. 

 

 

Je res, da so imeli vsi zaposleni  na Društvu UNICEF Slovenija določene nagrade glede na 

uspeh? 

Zaposleni s sklepom niso prejemali nikakršnih nagrad, ampak dodatek na uspešnost kot 

sestavni del njihovega osebnega dohodka. 

Na podlagi česa so določeni osebni dohodki zaposlenih? 

Osebni dohodki zaposlenih so določeni v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, veljavno 

Kolektivno pogodbo o Zdravstvu in socialnemu varstvu ter skladno z določili splošnih aktov 

UNICEF-a Slovenija.  

 

PROSTOVOLJCI 

Koliko je prostovoljcev in na kakšen način so organizirani? 

V šolskem letu 2010/11 z Društvom UNICEF Slovenija sodeluje 2010 prostovoljcev, ki so 

razporejeni v različnih skupinah: Mladi prostovoljci - 60 oseb, projekt Punčka iz cunj - 130 

oseb, Mentorji in dijaki - 168 oseb, Učitelji - 377 oseb, Vzgojitelji - 535 oseb in pri projektu 

Varne točke - 740 oseb. 



Mladi prostovoljci 

So posamezniki, starejši od 16 let, ki želijo svoj prosti  čas izkoristiti konstruktivno. Po strukturi je 93% vseh 

sodelujočih mlajših od 30 let (zato mladi prostovoljci).  Najpogosteje so vključeni v izvajanje UNICEF-ovih 

socialnih delavnic v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, predstavljajo pa tudi pomembno podporo pri strokovnih 

in tehničnih delih pri izvajanju UNCIEF-ovih projektov in akcij. 

Punčka iz cunj 

Pri projektu sodelujejo starejše gospe, ki šivajo Punčke in so združene v manjše skupine znotraj Univerz za tretje 

življenjsko obdobje, domov za ostarele in drugih ustanov. V projekt se vključujejo tudi nekateri posamezniki, ki 

jih veseli izdelovanje Punčk in humanitarno udejstvovanje.  

Srednje šole 

Dijake srednjih šol vključujemo v program Naredi nekaj več, s katerim jih spodbujamo k aktivnemu 

udejstvovanju pri pripravi raznih projektov humanitarne narave. Projekti so enodnevni ali pa trajajo celo leto.  

Dijaki  pri tem spoznavajo socialne tematike, kot so mirovna vzgoja, humanitarno delo, itd. Dijaki delajo pod 

vodstvom mentorja, ki jih usmerja, vodi in jim svetuje. Mentorjem pomagamo z raznimi gradivi, primeri dobrih 

praks, organiziramo enodnevne seminarje in jih medsebojno povezujemo.  

Šole in vrtci 

V programu Izobraževanje za razvoj sodelujejo vzgojitelji in učitelji, ki s skupinami otrok in učencev tekom 

šolskega leta izvajajo UNICEF-ove projekte- Punčka iz cunj; akcije zbiranja sredstev: Umaknimo otroke z 

Ruandskih ulica (Bobrove dobrodelne ustvarjalnice in zbiralniki drobiža); nekateri pa skozi celotno šolsko leto 

izvajajo različne manjše projekte po UNICEF-ovih priročnikih. Z nami sodeluje 912 vzgojiteljev in učiteljev.  

Varne točke 

V Sloveniji imamo trenutno v 17ih mestih vzpostavljene Varne točke, v katerih so otrokom prostovoljno na 

razpolago zaposleni za nudenje pomoči, v kolikor se otrok počuti ogroženega/v nevarnosti ali je v kakršnikoli 

stiski. Tako je v projekt vključenih cca. 740 prostovoljcev.   

 

Je res, da so prostovoljci prejemali nagrade za svoje delo, prav tako pa so ti stroški rasli 

tekom let? 

Prostovoljci v Sloveniji so upravičeni do prejema nadomestila za stroške, ki so jih imeli s 

svojim delom.  

Medtem, ko je število aktivnosti Društva UNICEF Slovenija raslo tekom let, je raslo tudi 

število prostovoljcev in stroškov povezanih z njihovim delom. Ti stroški nastanejo z njihovim 

delom, saj se pozablja, da prostovoljci namenjajo kot donacijo svoje znanje, svoj čas in svoj 

trud. Ob tej priložnosti  jim izražamo globoko zahvalo.   



 

NEUPRAVIČENI OČITKI O FINANČNIH NEPRAVILNOSTIH 

O domnevnih finančnih nepravilnostih oz. izginulih pol milijona evrih 

 Društvo UNICEF Slovenija je očitke o finančnih nepravilnostih zavrnilo že na novinarski 

konferenci  maja 2009. Navedba, da je iz UNICEF-a »izginilo pol milijona evrov« je neresnična 

in neutemeljena. V nadaljevanju prilagamo pojasnilo UNICEF-a v Ženevi, ki je bil s tem 

popolnoma istim in neutemeljenim očitkom soočen s strani medijev že pred dvema letoma. 

Precizno ga je preveril in zavrnil. 

V nadaljevanju zato podajamo obrazložitev UNICEF-a v Ženevi: 

»Prispevek Društva UNICEF-a Slovenija za UNICEF-ove programe pomoči otrokom je v letu 

2007 znašal 1,6 milijona EUR, kar je bilo navedeno tudi v Letnem poročilu UNICEF-a Slovenija 

2007. UNICEF International (iz Ženeve) potrjuje, da so bila omenjena sredstva v celoti tudi 

nakazana. 

UNICEF se zaveda, da prihaja do razlike glede višine prispevka Društva UNICEF-a Slovenija za 

UNICEF-ove programe pomoči otrokom med Letnim poročilom Društva UNICEF-a Slovenija 

za leto 2007 ter UNICEF-ovim globalnim letnim poročilom 2007. Ta razlika je pričakovana, 

pojavlja se tudi pri vseh ostalih nacionalnih odborih in je posledica dveh dejavnikov: 

1.) Računovodski standardi/pravila: UNICEF-ov način pripoznavanja prihodkov (UNICEF 

revenue recognition policy) se razlikuje od računovodskih standardov, ki jim mora slediti 

slovenski nacionalni odbor v Sloveniji, kot tudi odbori v vseh ostalih državah – ti so določeni 

skladno z nacionalno zakonodajo posamezne države.  Natančneje, UNICEF pripozna (beleži) 

sredstva, ki jih nacionalni odbori zberejo za posebne programe na podlagi denarnega toka 

(on a cash basis) – t.j. sredstev prejetih na transakcijski račun, sredstva, ki jih odbori zberejo 

za splošne UNICEF-ove programe pomoči otrokom pa na osnovi poslovnega dogodka 

(accrual basis of accounting). Za nacionalne odbore se pripoznavanje prihodkov razlikuje od 

države do države.  

2.) Zamik v času poročanja: UNICEF International pripravlja finančno poročilo marca vsako 

leto, ko so na voljo zgolj preliminarni finančni rezultati nacionalnih odborov. Na drugi strani 

pa UNICEF-ovi nacionalni odbori svoja letna finančna poročila zaključujejo kasneje v letu, kar 

jim omogoča podajanje končnih finančnih rezultatov. To povzroča razlike med navedenima 

letnima poročiloma. 

 

Kot navedeno, torej zaradi računovodskih standardov ter časovnih dejavnikov redno prihaja 

do razlik v finančnih podatkih med Letnim poročilom UNICEF-a International ter poročili 

nacionalnih odborov, kot tudi v primeru Slovenije. Tu je potrebno poudariti, da se vse razlike 



v finančnih podatkih med letnimi poročili UNICEF-a International in nacionalnih odborov 

sistematično usklajuje, s čimer se zagotavlja pravilno izkazovanje posredovanih sredstev. 

Na vprašanje nekaterih novinarjev, ali je kakršen koli del v Sloveniji zbranih sredstev 

pogrešan, UNICEF International odgovarja in poudarja:«da so bila vsa sredstva prejeta in tudi 

izkazana. UNICEF-ova finančna poročila kot tudi poročila nacionalnih odborov vsako leto 

pregledajo zunanji revizorji, zato smo prepričani, da so vzpostavljeni in zagotovljeni ustrezni 

nadzorni mehanizmi, ki zagotavljajo pravilno poročanje ter nadzor nad finančnimi 

transakcijami. Nimamo nobenega razloga za dvom v revidirana poročila Društva UNICEF 

Slovenija, ki svoje delovanje opravlja izjemno dobro in s tem podpira UNICEF-ovo delovanje 

za otroke sveta. Čestitamo jim za izjemne dosežke v zadnjih štirih letih ter se obenem 

zahvaljujemo nacionalnemu odboru kot tudi slovenski javnosti za predanost in zavezanost 

izboljšanju življenj otrok po svetu.« 

O uničenju neprodanih voščilnic 

Pojasniti želimo, da so voščilnice in drugi izdelki last UNICEF-a, ki ima v rokah vse odločitve in 

mu mora Društvo UNICEF Slovenija dokazovati dejansko stanje prodajnega blaga. Pri našem 

delu v celoti upoštevamo navodila UNICEF-a Ženeva ter sledimo dogovorjenim normam in 

dogovorjeni cenovni politiki z UNICEF-om.   

Po ugotovitvi, da so voščilnice iz let 2003, 2004, 2005 in 2006 slabše kakovosti, da je 

ponudba prebrana in osiromašena, je marketinški in prodajni oddelek v UNICEF-u Ženeva, 

skladno z njihovo politiko, naročil in odobril uničenje. Pristojne službe UNICEF-a Ženeva so 

imele nadzor nad celotnim postopkom. Argument, ki podkrepljuje odločitev je višina 

stroškov skladiščenja teh zalog in stroškov morebitnega vračila v centralno skladišče, ki bi 

nekajkrat presegala vrednot zalog. Povemo naj še, da Društvo UNICEF Slovenija po oceni 

UNICEF-a dosega na področju prodaje voščilnic, v primerjavi z ostalimi nacionalnimi odbori, 

izjemne rezultate.  

Finančna podpora marketinških aktivnosti (Burkina Faso) 

V letu 2007 je Društvo UNICEF Slovenija dodatno podprlo jesensko akcijo zbiranja sredstev za 

programe izobraževanja v Burkina Fasu. Pripravili smo celovito kampanjo z naslovom »Podaj 

opeko!«, ki je predvidela vsa standardna marketinška orodja (pismo, TV spot, radijski spot, 

tiskan oglas) ter dodatna komunikacijska orodja (svetovni splet in promocijsko akcijo v City 

parku), za kar je Društvo UNICEF Slovenija namenilo 18.380 € (Celotna kampanja je bila 

predmet razprave na seji izvršilnega odbora in podprta s sklepom izvršilnega odbora). 

Projekt je imel izjemno medijsko odmevnost, v podporo kampanje pa je bila vključena vrsta 

znanih osebnosti. Tržna vrednost primerljivih kampanj dosega tudi desetkratnik naših 

vloženih sredstev v kampanjo. 



Ali je Pošta Slovenije UNICEF-u vrnila 22 tisoč evrov, kolikor naj bi UNICEF preplačal 

storitve 2008? 

Društvo UNICEF Slovenija zavrača očitke o posojilu Pošti Slovenija, saj je skladno z Zakonom 

o humanitarni dejavnosti posojanje denarja prepovedano!  

Društvo UNICEF Slovenija je s strani Pošte Slovenija prejelo račun za plačilo opravljenih 

storitev, v zvezi z akcijo za nujno pomoč. Račun je bil previsok, saj je bila storitev obračunana 

kot »navadno pismo« in ne kot »naslovljena direktna pošta«, za katero ima Društvo UNICEF 

Slovenija s Pošto Slovenija dogovorjeno nižjo ceno. UNICEF Slovenija je račun zavrnil in dobil 

nov račun, na katerem pa ni bil obračunan dodatni popust na ceno. Pošta Slovenije je po 

ugotovljeni napaki preplačilo v celoti vrnila. Pošta Slovenije je eden najpomembnejših 

partnerjev Društva UNICEFA Slovenija. Sicer pa osnovno vodilo Društva UNICEF Slovenija pri 

reševanju človeških napak temelji na dogovarjanju in ne zaostrovanju!  

Očitek visokih plačil marketinškim in oglaševalskim agencijam v okviru projekta »Globalna 

ekonomija – globalna solidarnost: promocija milenijskih razvojnih ciljev« 

Očitana spornost pogodb, ki jih je Društvo UNICEF Slovenija podpisal v letu 2008 z nekaterimi 

marketinškimi in oglaševalskimi agencijami je bila že večkrat zavrnjena kot neutemeljena in 

pojasnjena s strani UNICEF Slovenija. 

V nekaterih medijih je bilo navedeno, da je najbolj nenavadno pogodbo Društvo UNICEF 

Slovenija sklenilo s podjetjem Studio 3S za neverjetnih 253.445,14 €.  

Pogodba s Studiem 3S nikakor ni nenavadna, ampak po črki sledi sprejetemu predlogu 

projekta, ki ga je potrdila Evropska komisija v okviru javnega razpisa za dvigovanje 

ozaveščenosti o razvojnih tematikah v Evropi  in je ne bi bilo mogoče na nikakršen koli način 

spreminjati. Zaradi visokega zneska odobrenih sredstev za izvedbo kampanje in drugih 

aktivnosti projekta je pogodba z Evropsko komisijo zavezovala Društvo UNICEF Slovenija k 

mednarodnemu razpisu za izbor marketinške agencije (tudi v evropskem uradnem listu), ki je 

dodatno vzpostavil kontrolne mehanizme. Eden od pogojev za konkuriranje na razpisu je bil, 

da ima agencija partnerja na Slovaškem.  

Opis projekta 

Društvo UNICEF Slovenija se je v letu 2006 prijavil na razpis Evropske komisije za pridobitev 

sredstev za omenjeni projekt. Na razpisu je uspešno pridobil sredstva v višini 720.000 € kot 

edini UNICEF-ov nacionalni odbor. Sredstva so morala biti namenjena izključno realizaciji 

omenjenega projekta.  

Projekt je potekal od januarja 2007 do decembra 2009. 



EU projekt je bil, kot je že navedeno, zelo obsežen in se je izvajal v Sloveniji in na Slovaškem. 

Vsebino projekta je predstavljala mednarodna kampanja za promocijo razvojnih ciljev 

tisočletja - (Millenium Developement Goals). 

Projekt je sestavljen iz treh (3) vsebinskih sklopov: 

(1) Mnenjske raziskave in uporaba vseh komunikacijskih orodij v okviru dveh celovitih 

medijskih kampanj na temo »Ozaveščanje javnosti o razvojnih problemih v Sloveniji 

in na Slovaškem« 

(2) Priprava izobraževalnih priročnikov za vrtce in osnovne šole na temo izobraževanja za 

razvoj; 

(3) Civilni dialog na temo promocije milenijskih razvojnih ciljev v okviru nevladnega 

sektorja ter v dialogu z oblikovalci politik – organizacija mednarodne konference in 

tematskih okroglih miz ter izdaja publikacije na temo mednarodne razvojne pomoči. 

Konkretneje to pomeni: 

Projekt so torej sestavljale 3 komponente  (katerih dejavnosti so bile usmerjene na 

nagovarjanje splošnih javnosti in ciljnih skupin - medijev, novinarjev, urednikov, pedagoških 

delavcev, otrok in mladostnikov, NVO, vladnih institucij, politikov): 

 Komunikacijska kampanja; izvedba javnomnenjske raziskave, priprava in izvedba 
komunikacijske strategije 2007-2013, izdelava medijskih orodij in celostna integrirana 
medijska kampanja v 3 valih s številnimi komunikacijskimi orodji (TV oglas, radijski 
oglas, tiskani oglasi, zunanje oglaševanje, internet – oglaševanje in izdelava spletnega 
mesta …), izvedba javnomnenjske raziskave ob koncu glede dosežkov … 

 Izobraževanje za razvoj; izvedba potrebnih aktivnosti za šole, prevod, priprava in 
produkcija priročnikov za vrtce in osnovne šole, izvedba natečajev za srednje šole, 
podelitev rezultatov in dogodek za mlade. 

 Sodelovanje z NVO in Vlado RS; sodelovanje v delovni skupini NVO za pregled 
Nacionalne Razvojne Strategije, sodelovanje z Ministrstvom za zunanje zadeve, 
mednarodna konferenca, izdelava brošure / priporočila konference, okrogle mize. 

 

Splošni cilj projekta: povečanje stopnje ozaveščenosti v Sloveniji in na Slovaškem o pomenu 
nudenja razvojne in humanitarne pomoči, s poudarkom na zmanjševanju revščine s pomočjo 
izobraževanja otrok vseh  starostnih skupin. 
 
Specifični cilji: Doseči več kot 70% slovenske in slovaške splošne javnosti, od tega 30% otrok 
v vrtcih, 50% osnovnošolcev in 20% srednješolcev ter so-oblikovati razvojne  politike 
(Nacionalno strategijo za mednarodno sodelovanje in razvojno pomoč) in zakonodajo na 
področju nudenja razvojne pomoči. 
 



Pogodba s Studiem 3S je vključevala celotno PR in marketing podporo v vseh navedenih 

sklopih projekta ter vključevala vodenje vseh aktivnosti v Sloveniji in na Slovaškem. 

Že predlog projekta je vključeval sodelovanje zunanje agencije.  

Nadzor nad projektom in financami 

V času projekta so bili predstavniki Evropske komisije dvakrat na obisku, z namenom 

pregleda in nadzora izvedbe projekta.  

Evropski komisiji je UNICEF Slovenija pošiljal letna poročila projekta, po zaključenem 

projektu pa, je končno triletno poročilo tudi pregledala zunanja neodvisna revizijska hiša. 

Na koncu želimo še poudariti, da je projekt, ki se napačno in brez podatkov ter dejanskega 

stanja predstavlja slovenski javnosti kot hujše kršitve in netransparentno zapravljanje 

denarja je v resnici primer dobre prakse in to celo v mednarodnem prostoru. V okviru 

UNICEF-a je to uspelo samo UNICEF-u Slovenija. 

 

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA IN MOBING 

O zaostrenih odnosih znotraj organizacije in domnevno nezakonitih odpovedih in mobingu 

V lanskem letu so štirje nekdanji zaposleni na pristojnem sodišču zoper Društvo UNICEF 
Slovenija vložili sedem tožb. Predmet treh tožbenih zahtevkov so domnevno nezakonite 
odpovedi pogodb o zaposlitvi. Društvo UNICEF Slovenija prereka vse tožbene navedbe in 
zahtevke, hkrati pa demantira nedavno dano izjavo s stani tožečih strank – nekdanjih 
delavcev in pooblaščene odvetniške družbe, saj ni res, da bo prva obravnava na sodišču šele 
prihodnji mesec. Glavna obravnava v prvi od navedenih zadev je bila že v mesecu decembru 
lanskega leta, s sklepom, z dne 22.12.2010, pa je sodišče tožbo kot prepozno zavrglo. Še več, 
Višje delovno in socialno sodišče je dne 18.2.2011 s sklepom opr. št. Pdp 156/2011 potrdilo 
sklep sodišča prve stopnje, ki je tožbo nekdanje delavke Društva UNICEF Slovenija kot 
prepozno zavrglo.  
 
Odpoved dveh pogodb o zaposlitvi je bila podana iz krivdnih razlogov. Razlog odpovedi so 

bile hujše kršitve delovno-pravne zakonodaje, z elementi kaznivega dejanja, zaradi katerih 

proti dvema bivšima zaposlenima poteka tudi predkazenski postopek - prijava vdora v 

informacijski sistem Društva UNICEF Slovenija je v predkazenskem postopku na pristojni 

policijski postaji.  

Štiri tožbe so bile vložene zaradi domnevnega mobinga potem, ko so  delovna razmerja 

bivšim zaposlenim že prenehala. Trpinčenje na delovnem mestu pomeni zavestno 

poniževanje in trajno občutenje nevrednosti pri trpinčeni osebi, ki pa se brezmejno trudi in si 

prizadeva.  Nekdanja izvršna direktorica je svoje delo opravljala 14  let, vsi bivši zaposleni so 

bili v Društvu UNICEF zaposleni več let. Strokovno je dokazano, da je preganjanje na 

delovnem mestu, ki se izvaja dalj časa nemogoče in človeka psihično zlomi v razmeroma 



kratkem času. Tožbene navedbe  odločno zavračamo kot neresnične in jih kot neutemeljene 

v celoti prerekamo. 

Vsak delavec - če meni, da so mu bile kršene pravice, ima seveda pravico do sodnega varstva, 

pa naj bodo tožbene navedbe še tako neutemeljene in neresnične. O utemeljenosti tožbenih 

zahtev bo odločalo sodišče, o kršitvah bivših delavk pa tudi organi pregona. Zato do 

pravnomočnosti sodb ne bomo več komentirali tega vprašanja. 

 

INDIVIDUALNA POGODBA IN ODPRAVNINA BIVŠE IZVRŠNE DIREKTORICE 

Skladno z Individualno pogodbo o zaposlitvi bi izvršna direktorica v primeru razrešitve brez 
krivdnega razloga in brez navedbe razloga upravičena do prejema odpravnine v višini bruto 
11.700 €, kar dejansko pomeni znesek nekaj manj kot tri bruto plače izvršne direktorice. 
Dejstvo je, da se je izvršna direktorica po sosledju dogajanj odločila, da se umakne in delovno 
razmerje pri društvu zaključi s sklenitvijo sporazuma ter upokojitvijo. 
 
 » Odpravnina ob upokojitvi 
100. člen 
Zaposlenemu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega 
v 
Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih plač, če je to zanj ugodneje. 
Delavec ni upravičen do odpravnine, če je zavod oziroma delodajalec zanj financiral dokup 
zavarovalne dobe. V tem primeru je delavec upravičen le do razlike odpravnine, če so bila 
sredstva, 
ki jih je zavod oziroma delodajalec prispeval za dokup zavarovalne dobe manjša od zneska 
odpravnine.« 
 
Zavračamo tudi namigovanja o neprimernosti določil individualne pogodbe. Izvršilni/a 

direktor/ica sklepa pogodbo s predsednikom/ico Društva UNICEF Slovenija po utečenem 

postopku. V kolikor je imel bivši predsednik drugačen pogled na vsebino njene pogodbe, bi 

moral izvršilnemu odboru predlagati spremembo pogodbe, a tega ni nikoli storil. Je pa bivši 

predsednik kršil sklep izvršilnega odbora, saj smo z uveljavitvijo nove sistematizacije (marec 

2010), ki naj bi veljala za vse zaposlene, na Društvu UNICEF Slovenija, vsi zaposleni prejeli 

nove pogodbe, z izjemo nekdanji izvršne direktorice, ki ji predsednik ni ponudil nove 

pogodbe v podpis, s tem pa je kršil njene pravice.  

Je bivša izvršna direktorica Maja Vojnovič prejela odpravnino po svoji pogodbi? 

Maja Vojnovič je prejela zgolj odpravnino, ki jo prejme vsak delavec ob upokojitvi, v skladu s 

132. Členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002 s spremembami) ter 

Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur.l. RS , št. 15-570/1994 s 

spremembami). Maja Vojnovič je sodelovanje z društvom prekinila s sklenitvijo Sporazuma o 

prenehanju delovnega razmerja. V skladu s  sporazumno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ki 



jo določa 79. Člen ZDR, je z dnem podpisa Sporazuma prenehala veljati Individualna pogodba 

o zaposlitvi in s tem vse pravice in obveznosti, ki jih je imela iz nje. 

Je res, da je Maja Vojnovič po tem sklenila pogodbo z UNICEF-om? 

Res je, Maja Vojnovič ima trenutno pogodbo z UNICEF-om kot strokovnjak na področju 

otrokovih pravic. Maja Vojnovič ni bila nikoli premeščena na delovno mesto v mednarodnem 

UNICEF-u. Z njim sodeluje kot zunanja svetovalka. S tem, da sodeluje kot svetovalka pri 

mednarodnem projektu z Uradom v Ženevi, v katerega se vključuje 5 nacionalnih odborov 

(Poljska, Slovaška, Češka, Madžarska in Slovenija), nikakor ne more vplivati na delo UNICEF-a 

Slovenija drugače kot le, da ga podpre pri realizaciji tega projekta. 

Ni nekoliko nenavadno, da je potem, ko se je predčasno upokojila sklenila pogodbo 

neposredno z UNICEF-om? 

Maja Vojnovič se je prostovoljno odločila za predčasno upokojitev kot izvršna direktorica, z 

namenom zasledovanja najboljšega interesa UNICEF-ovega dela in poslanstva. Ko se UNICEF 

odloča za sodelovanje s strokovnjaki in svetovalci zasleduje enak motiv: zasledovanje tistega 

kar je najboljše za otroke in organizacijo. 

 

IZPLAČILA PREDSEDNIKU DRUŠTVA  

Kolikšni so bili osebni dohodki, honorarji in nagrade nekdanjih predsednikov društva? 

Predsedniki društva niso prejemali osebni dohodkov. 

15. 12. 1997 je bil sprejet Pravilnik o plačah delavcev in nagrajevanju funkcionarjev Društva 

UNICEF Slovenija. Zora Tomič je nastopila funkcijo predsednice leta 2003. Na skupščini dne 

26. 5. 2005 se je izrekla, da redne mesečne nagrade, ki ji po omenjenem Pravilniku pripada, 

ne pričakuje.  

Zora Tomič, ki je tudi po letu 2005 opravljala dela in naloge predsednice, je prejela občasno 

nagrado, ko in če so člani izvršilnega odbora presodili, da si je slednjo zaslužila s svojim 

delom, časom, trudom in strokovnostjo za uresničevanje poslanstva UNICEF-a. Za vsa  ta 

izplačila obstajajo ustrezni sklepi, vsa izplačila so dokumentirana ter so tako bila dostopna 

tudi zunanji reviziji.   

Zora Tomič torej ni prejemala osebnih dohodkov. Na podlagi navedb v medijih za leto 2008 

lahko pojasnimo, da ji je bila v letu 2008 po sklepu izvršilnega odbora izplačana nagrada v 

enkratnem bruto znesku 4.500 €, kar znaša neto 3.487 €,  kar preračunano na mesec znaša 

290 € .  

 



ZAHVALA 

Dovolite nam, da na koncu izrazimo globoko obžalovanje za madež in škodo, ki ga je bilo 

Društvo  UNICEF Slovenija brez razlogov deležno v zadnjih dneh. Neosnovane in nedokazane 

so obtožbe ter očitki o nesmotrnih porabah in nelegitimnosti vodenja, ne komunikaciji z 

ambasadorkama ter ne nazadnje očitek, da sedmi sili nismo podali odgovorov na vprašanja. 

Na ista vprašanja smo sedmi sili že leta 2009 podali obrazložitve - imeli novinarsko 

konferenco, kjer so tudi predstavniki UNICEF-a Ženeva, na podlagi dejstev in z dokazili 

zavrnili vse očitke. Zato je bila javnost v poročanju tokrat zavedena. 

Naše korektno in uspešno delo v preteklosti ter pravilnost poslovnih odločitev, je Društvo 

UNICEF Slovenija postavilo v zavidljiv krog uspešnih držav v krogu UNICEF-ove družine.  

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za vso podporo, ki smo jo prejeli v teh dneh. Zahvaljujemo 

se za pomoč in podporo vsem prostovoljcem, ki svoj čas in znanje poklanjajo uresničevanju 

našega poslanstva za otroke sveta. Hvaležni smo jim za njihov doprinos. Zahvaljujemo se 

pisani paleti strokovnjakov, ki svoje bogato znanje in izkušnje delijo z nami na področjih 

vzgoje in izobraževanja, socialnega izključevanja otrok, varstva njihovih pravic in 

preprečevanja revščine. Zahvaljujemo se vsem poslovnim partnerjem, ki so utrdili zaupanje v 

naše delo, zahvaljujemo se vsem ambasadorjem, ki so nam ostali zvesti in bodo še naprej 

širili poslanstvo UNICEF-a in ne nazadnje globoka zahvala vsem darovalcem, ki so verjeli v 

naše rezultate in ki niso izgubili zaupanja, ko je bil vržen neosnovan madež na naše delo in 

poslanstvo.  


