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ZADEVA: Poročilo o delovanju medresorske delovne skupine za spremljanje dela in pripravo 
stališč delegacije Republike Slovenije v Izvršilnem odboru UNESCO (v obdobju 2016-2018) –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, št. 65/14 in št. 55/17) je
Vlada Republike Slovenije na ….seji dne ….. sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o delovanju medresorske delovne skupine za 
spremljanje dela in pripravo stališč delegacije Republike Slovenije v Izvršilnem odboru UNESCO (v 
času 2016-2018).

                                                                                                                                     
mag. Lilijana Kozlovič

                                                                             GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za okolje in prostor.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Marjutka Hafner, Urad za UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Gašper Hrastelj, Urad za UNESCO,  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Resorni državni organi.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Gradivo obsega poročilo o delovanju in sklepe, ki jih je sprejela medresorska delovna skupina za 
spremljanje dela in pripravo stališč delegacije Republike Slovenije v Izvršilnem odboru UNESCO v 
času 2016-2018.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
NE



- delovanje občin,
- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS:                             DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS:                             DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS:            DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 
V razpravo so bili vključeni: 

- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano……….

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …., kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

dr. Maja Makovec Brenčič
             MINISTRICA



PRILOGA II

Poročilo o delovanju medresorske delovne skupine za spremljanje dela in pripravo stališč 
delegacije Republike Slovenije v Izvršilnem odboru UNESCO (v obdobju 2016-2018)

Vlada Republike Slovenije je na 81. redni seji dne 24.3.2016 ustanovila Medresorsko delovno skupino 
za spremljanje dela in pripravo stališč delegacije Republike Slovenije v Izvršilnem odboru UNESCO z 
mandatom do izteka članstva na 40. zasedanju generalne konference UNESCO jeseni 2019.

Naloge medresorske delovne skupine so:

 pregled gradiv in priprava stališč do posameznih točk, ki jih bo obravnaval izvršilni odbor 
UNESCO;

 spremljanje uresničevanja prioritetnih vsebinskih in političnih področij;
 usklajevanje s civilno družbo.

Medresorska delovna skupine preneha z delom po izteku članstva Republike Slovenije v izvršilnem 
odboru UNESCO ob 40. zasedanju Generalne konference UNESCO (jeseni 2019).

Delovno skupino sestavljajo:

Vodja:
dr. Tomaž Boh, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;

Člani:
 Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka, nasledil: Andrej Logar, državni sekretar, Ministrstvo 

za zunanje zadeve;
 Lidija Stebernak, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor;
 Anton Peršak, državni sekretar, nasledila: Damjana Pečnik, državna sekretarka, Ministrstvo za 

kulturo;
 prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predstavnik Republike Slovenije v Izvršilnem odboru 

UNESCO;
 Marjutka Hafner, direktorica, Urad za UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport;
 Gašper Hrastelj, sekretar, Urad za UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Medresorska delovna skupine se je do maja 2018 sestala 5 krat in sprejela naslednje sklepe:

Prvi sestanek delovne skupine: petek, 13.5.2016

Prisotni: Tomaž Boh, DS MIZŠ; Darja Bavdaž Kuret, DS Ministrstvo za zunanje zadeve; Alenka 
Ivančič (za: Anton Peršak), Ministrstvo za kulturo; Vesna Dragan (za: Lidija Stebernak), Ministrstvo za 
okolje in prostor; Stane Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO; Marjutka 
Hafner, Urad za UNESCO; Gašper Hrastelj, Urad za UNESCO; Ana Strnad, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport; Blažka Kepic, Ministrstvo za zunanje zadeve; Matej Andolšek, 
Ministrstvo za zunanje zadeve; prek avdio konference: Andrej Slapničar, veleposlanik RS v Parizu; 
Miriam Možgan, veleposlaništvo RS v Parizu.

1. Dogovor o načinu dela medresorske delovne skupine (DS IO UNESCO)

1.1. Člani DS IO UNESCO so se seznanili z nalogami DS IO UNESCO, ki so določene v sklepu 
Vlade RS štev. 02401-7/2016/5 z dne 24.3.2016. Naloge delovne skupine:
- Pregled gradiv in priprava stališč do posameznih točk, ki jih bo obravnaval izvršilni odbor 

UNESCO;
- Spremljanje uresničevanja prioritetnih vsebinskih in političnih področij;
- Usklajevanje s civilno družbo.



1.2. Pogostost sestajanja

Sklep 1: DS IO UNESCO se bo sestajala enkrat mesečno, razen v počitniškem obdobju.

1.3. Namestniki članov delovne skupine

Sklep 2: Vsak član DS IO UNESCO v roku 14 dni določi namestnico / -ka, in sicer tako za 
udeležbe na sejah kot tudi za telefonske in elektronske konzultacije v vmesnem obdobju. 
Članica MZZ je kot namestnico določila Blažko Kepic.

2. Ocena prvega rednega zasedanja IO UNESCO v času mandata RS (4. – 15.4.2016)

Prek avdio konference sta se pridružila veleposlanik RS v Parizu in njegova namestnica. Člani DS IO 
UNESCO so se seznanili z udeležbo delegacije RS na 199. zasedanju IO UNESCO od 4. – 15. aprila 
2016. 

Ocena: člani delegacije so aktivno sodelovali pri vseh točkah dnevnega reda IO UNESCO in se v 
posameznih razpravah aktivno vključevali z ustreznimi vsebinskimi prispevki. Vsebinska izhodišča za 
posamezne točke so kljub pravočasnemu pozivu s strani Urada za UNESCO prispela prepozno.

Sklep 3: V prihodnje bo DS IO UNESCO v sodelovanju z Uradom za UNESCO skrbela za 
pravočasno pripravo vsebinskih izhodišč in stališč do posameznih točk, ki jih bo obravnaval IO 
UNESCO.

Člani DS IO UNESCO so se seznanili z vodilno vlogo RS pri organizaciji drugega svetovnega 
kongresa o prosto dostopnih učnih gradivih – Second World Congress on Open Educational 
Resources (OER) – ki je septembra 2017 potekal v Sloveniji.

Sklep 4: Člani DS IO UNESCO aktivno vlogo RS eksplicitno podpirajo. Organizacija drugega 
svetovnega kongresa o OER ter sprejetje morebitnega priporočila na področju OER sta ena 
izmed prioritet v času članstva RS v IO UNESCO. 

3. Seznanitev s predvidenimi točkami naslednjega zasedanja IO UNESCO (4. – 18.10.2016)

Prek avdio konference sta se pridružila veleposlanik RS v Parizu in njegova namestnica. Člani DS IO 
UNESCO so se seznanili s predvidenim dnevnim redom 200. zasedanja IO UNESCO (4. –
18.10.2016). Poudarek zasedanja bo predvsem na področju okolja (kongres MAB / UNESCO program 
»Človek in biosfera« / v Limi; podnebne spremembe). Na dnevnem redu bodo ponovno razprave o 
posameznih pomembnih političnih vprašanjih.

Sklep 5: Člani DS IO UNESCO predlagajo, da se stalno predstavništvo RS pri UNESCO v okviru 
EU koordinacije zavzame za »depolitizacijo« obravnav posameznih točk na dnevnem redu IO 
UNESCO. 

4. Vmesna zasedanja IO UNESCO (Intersessions)

Prek avdio konference sta se pridružita veleposlanik RS v Parizu in njegova namestnica. Člani DS IO 
UNESCO so se seznanili s potekom t.i. vmesnih zasedanjih IO UNESCO / Intersessions. Naslednja 
vmesna zasedanja so predvidena za naslednje termine: 9.9.; 27.9.; 16.12.2016.

Sklep 6: DS IO UNESCO predlaga, da se pri odločitvi o udeležbi na vmesnih zasedanjih v 
največji meri upošteva načelo varčnosti in učinkovitosti. V primerih, ko se predstavnik RS v IO 
UNESCO vmesnega zasedanja ne bo udeležil, se bo zasedanja udeležil predstavnik Stalnega 
predstavništva RS pri UNESCO.



Drugi sestanek delovne skupine: sreda, 14.9.2016

Prisotni: Tomaž Boh, državni sekretar, MIZŠ; Lidija Stebernjak, državna sekretarka, Ministrstvo za 
okolje in prostor; Damjana Pečnik, državna sekretarka, Ministrstvo za kulturo, Stane Pejovnik, 
predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO; Blažka Kepic, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Aljaž Arih, Ministrstvo za zunanje zadeve, Špela Spanžel, Ministrstvo za kulturo, Suzana Zupanc 
Hrastar, Ministrstvo za okolje in prostor, Marjutka Hafner, Urad za UNESCO; Gašper Hrastelj, Urad za 
UNESCO; prek avdio konference: Andrej Slapničar, veleposlanik RS v Parizu; Miriam Možgan, 
veleposlaništvo RS v Parizu, Ana Strnad, veleposlaništvo RS v Parizu

1. Poročilo o udeležbi na vmesnem zasedanju IO UNESCO 9.9.2016 in seznanitev z vmesnim 
zasedanjem 27.9.2016

Stane Pejovnik, Andrej Slapničar, Miriam Možgan in Gašper Hrastelj so člane DS seznanili z rezultati 
vmesnega zasedanja IO UNESCO, ki je potekalo dne 9.9.2016. 

Do datuma sestanka DS (14.9.2016) še nismo bili seznanjeni z dnevnim redom 5. vmesnega 
zasedanja IO UNESCO v letu 2016 (27.9.2016).

SKLEP 1: Urad za UNESCO bo člane DS obvestil takoj, ko bo objavljen dnevni red naslednjega 
vmesnega zasedanja IO UNESCO, ki bo potekalo dne 27.9.2016.

2. Seznanitev s predvidenimi točkami naslednjega zasedanja IO UNESCO (4. do 18.10.2016, kot 
retreat 8. in 9.10.)

Člani DS so se seznanili s preliminarnim dnevnim redom zasedanja IO UNESCO (4. do 18.10.2016). 

SKLEP 2: Urad za UNESCO bo članom DS poslal dopolnjeno preglednico posameznih točk 
dnevnega reda zasedanja IO UNESCO skupaj z navodili in roki za pripravo vsebinskih izhodišč 
in stališč.

SKLEP 3: Člani DS so se strinjali, da naj bo govor predstavnika RS na zasedanju IO UNESCO 
tokrat čim krajši in naj vsebuje naslednje poudarke:  2. Svetovni kongres OER; pomen 
evropsko-arabskega dialoga in vloga mladih v tem procesu (predstavitev projekta Connecting 
Cultures Slovenia in napoved aktivne udeležbe mednarodne konference o evropsko-arabskem 
dialogu 2. in 3.11.2016 v Parizu). Govor bo pripravil Urad za UNESCO v sodelovanju z VPA in 
članom DS.

SKLEP 4: Člani DS so potrdili, da damo poseben poudarek pri pripravi stališč RS na zasedanju 
IO UNESCO med drugim v okviru naslednjih točk dnevnega reda:

- 200 EX/5 Part I (G): Consolidated report and proposed strategy and action plan to protect and 
strengthen brand recognition of biosphere reserves, world heritage properties, and proposed 
UNESCO Global Geoparks (PX) >>> Urad za UNESCO se poveže z NO MAB, NO IGGP ter 
upravljalci enot svetovne dediščine v Sloveniji z namenom priprave skupnega stališča.

- 200 EX/5 Part III (A): Sustainability of the field network >>> Urad za UNESCO bo pripravil 
posebno stališče in vprašanje predvsem o delovanju UNESCO pisarne v Benetkah.

- 200 EX/13: Preliminary proposals by the Director General concerning the Draft Programme 
and Budget for 2018-2021 (39 C/5) >>> Člani DS so sprejeli sklep, da naj delegacija RS 
podpre proračun ničelne nominalne rasti  v obliki, ki bo omogočala nadaljevanje 
reformnega procesa in izvedbo predvidenih programskih aktivnosti.

SKLEP 5: MZZ in VPA bosta aktivno spremljala razvoj in pripravila stališča predvsem pri 
naslednjih »političnih« točkah dnevnega reda:

- 200 EX/5 Part I (H): Follow-up of the situation in the Autonomous Republic of Crimea 
(Ukraine).

- 200 EX/25: Occupied Palestine.
- 200 EX/26: Implementation of 38 C/Resolution 72 and 199 EX/Decision 20 concerning 

educational and cultural institutions in the occupied Arab territories.



- 200 EX/14: Consideration of the procedure to be followed for the nomination of the Director-
General of the Organization >>> do datuma (14.9.2016) so svojo kandidaturo napovedali: 
Egipt, Libanon, Katar in Vietnam. MZZ in VPA bosta še naprej aktivno spremljala in 
preučila vse kandidature in pravočasno pripravila stališče RS.

- Napovedana točka o predlogu resolucije o izobraževanju begunskih otrok (predlog Grčije) >>> 
Urad za UNESCO pripravi stališče v sodelovanju z MIZŠ in DS.

SKLEP 6: MZZ preveri ustreznost poimenovanja nagrad UNESCO.

- 200 EX/10: Renewal and review of UNESCO Prizes.

3. Razno

///

Tretji sestanek delovne skupine: ponedeljek, 20.3.2017

Prisotni: Tomaž Boh, državni sekretar, MIZŠ; Stane Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO; Aljaž Arih; Veronika Boškovič Pohar, oba MZZ; Suzana Zupanc Hrastar, MOP; 
Marjutka Hafner; Gašper Hrastelj, oba Urad za UNESCO; prek avdio konference: Andrej Slapničar, 
veleposlanik RS v Parizu; Miriam Možgan; Ana Strnad, obe veleposlaništvo RS v Parizu

1. Ocena udeležbe na rednem zasedanju IO UNESCO (4.-18.10.2016) in poročilo o udeležbi na 
vmesnih zasedanjih IO UNESCO (6.12. + 16.12.2016; 22.2. + 29.3.2017)

Stane Pejovnik, Andrej Slapničar, Miriam Možgan in Marjutka Hafner so člane DS seznanili z rezultati 
vseh zasedanj IO UNESCO. 

2. Seznanitev s predvidenimi točkami naslednjega zasedanja IO UNESCO (19.4. do 3.5.2017)

Člani DS so se seznanili s preliminarnim dnevnim redom zasedanja IO UNESCO (19.4. do 3.5.2017). 

SKLEP 1: Urad za UNESCO bo članom DS poslal dopolnjeno preglednico posameznih točk 
dnevnega reda zasedanja IO UNESCO skupaj z navodili in roki za pripravo vsebinskih izhodišč 
in stališč.

Prvič bo v času zasedanja IO UNESCO potekala predstavitev kandidatov in njihove vizije usmeritev in 
vodenja organizacije. Predstavitev 9 kandidatov bo potekala 26. in 27.4.2017. Vsak kandidat bo 
uvodoma predstavil svojo vizijo vodenja organizacije, nato bo na voljo 90 minut za vprašanja. Vsaka 
regionalna skupina naj bi imela na voljo eno vprašanje. VPA bo preverilo priprave vprašanja v okviru 
2. volilne skupine. Do uradnega roka so prispele naslednje kandidature:

- Mr Polad BÜLBÜLOGLU  - Azerbajdžan 
- Mr PHAM Sanh Chau - Vietnam 
- Ms Moushira KHATTAB – Egipt
- Mr Hamad bin Abdulaziz AL-KAWARI – Katar
- Mr Qian TANG – Kitajska
- Mr Juan Alfonso FUENTES SORIA - Gvatemala 
- Mr Saleh AL-HASNAWI - Irak 
- Ms Vera EL-KHOURY LACOEUILHE – Libanon

-       Ms Audrey AZOULAY – Francija

SKLEP 2: Člani DS so se strinjali, da naj bo govor predstavnika RS na zasedanju IO UNESCO 
tokrat čim krajši in naj vsebuje naslednje poudarke: 2. Svetovni kongres OER; -- pohvala 
aktivnega delovanja Kanadske komisije za UNESCO in pri organizaciji mednarodne konference 
na področju Global Citizenship Education (marec 2017) Govor bo pripravil Urad za UNESCO v 
sodelovanju z VPA in člani DS. 

SKLEP 3: Člani DS so potrdili, da damo poseben poudarek pri pripravi stališč RS na zasedanju 
IO UNESCO med drugim v okviru naslednjih točk dnevnega reda:



- 201 EX/5 Part I (B, C): Urad za UNESCO se poveže z MOP, NO IOC in MAB, Lučko Kajfež 
Bogataj, Gaja Brecelj (UMANOTERA, članica SNKU) in s članom SNKU Lukom Omladičem z 
namenom priprave ustreznih vsebinskih izhodišč in stališč.

- 201 EX/5 Part I (D): NO IHP
- 201 EX/5 Part I (E): MK, Urad za zaščito in reševanje ter MZZ.
- 201 EX/5 Part II: IO SNKU.
- 201 EX/5 Part III (A): Urad za UNESCO bo v sodelovanju s posamezniki, ki so sodelovali z 

uradom v Benetkah pripravil posebno stališče in vprašanje predvsem o delovanju UNESCO 
pisarne v Benetkah. VPA neformalno pridobi informacijo o namenih Italije.

- 201 EX/7: Slovenski forum Geoparkov.
- 201 EX/8: NO MOST.
- 201 EX/9: Posebno stališče bo pripravil Gašper Hrastelj v sodelovanju z VPA in MZZ takoj v 

času po objavi dokumenta (predvidoma 24.3.2017) (glej spodaj pod točko 3).
- 201 EX/11: MIZŠ.
- 201 EX/12 + 13: Statistični Urad RS.
- 201 EX/14: Urad za UNESCO bo pripravil posebno stališče glede IZUM v sodelovanju z MIZŠ.
- 201 EX/17: SURS + MIZŠ.

SKLEP 4: MZZ in VPA bosta aktivno spremljala razvoj in pripravila stališča predvsem pri 
naslednjih »političnih« točkah dnevnega reda:

- 201 EX/5 Part I (G): Follow-up of the situation in the Autonomous Republic of Crimea 
(Ukraine).

- 201 EX/16: Procedure for the nomination of the Director General of the Organization 
(Interviews).

- 201 EX/30: Occupied Palestine.
- 201 EX/31: Implementation of 38 C/Resolution 72 and 199 EX/Decision 20 concerning 

educational and cultural institutions in the occupied Arab territories.

3. 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER) – poročilo o poteku priprav.

Člani DS so se seznanili s poročilom o aktualnem poteku priprav za organizacijo 2. svetovnega 
kongresa OER.

4. Uskladitev strategije za nadaljnji pristop RS v okviru postopkov za sprejem priporočila OER.

SKLEP 5: Posebno stališče in strategijo za nadaljnji pristop RS bo pripravil Gašper Hrastelj 
(Urad za UNESCO) v sodelovanju z VPA in MZZ takoj v času po objavi dokumenta (predvidoma 
24.3.2017). Predhodno bo organizirana ponovna avdio konferenca med VPA, MZZ in Uradom za 
UNESCO (v tednu 27.-31.3.2017).

5. Uskladitev načrta kandidatur RS za 39. zasedanje Generalne konference UNESCO

Člani DS so se strinjali z najavo kandidature RS v naslednje odbore in organe UNESCO:

- Medvladni svet IHP (International Hydrological Programme): Mitja Brilly, ponovna kandidatura;
- Medvladni koordinacijski svet MAB (Man and the Biosphere): stališče bo pripravila Gordana 

Beltram (MOP);
- Svet IBE (International Bureau of Education): MIZŠ za kandidata predlaga Jerneja Pikala;
- Medvladni svet IHC (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage): MK ocenjuje, da kandidatura RS trenutno ni smiselna;
- Medvladni svet CIGEPS (Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport): 

MIZŠ ocenjuje, da kandidatura RS trenutno ni priporočljiva.

SKLEP 6: Posamezne najave bo VPA predal predsedstvu II. volilne skupine; Urad za UNESCO 
poskrbi za CV kandidatov.



Četrti sestanek delovne skupine: ponedeljek, 25.9.2017

Prisotni: Tomaž Boh, državni sekretar, MIZŠ; Stane Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO; Andrej Logar, državni sekretar; Eva Nastav, oba MZZ; Suzana Zupanc-Hrastar, 
MOP; Damjana Pečnik, državna sekretarka; Silvester Gaberšček, oba MK; Marjutka Hafner, Barbara 
Urbanija, obe Urad za UNESCO.

Uvodoma je Tomaž Boh poročal o uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih 
virih, ki je potekal prejšnji teden v Ljubljani. Marjutka Hafner se je ob tem zahvalila za pomoč pri 
organizaciji Sektorju za mednarodne organizacije in Konzularnemu sektorju Ministrstva za zunanje 
zadeve.

1. Volitve kandidatov za generalnega direktorja UNESCO

Marjutka Hafner in Andrej Logar sta člane DS seznanila z dosedanjim potekom postopka spoznavanja 
kandidatov, dokončna odločitev pa še ni bila sprejeta. 

SKLEP 1: Ker bo prvo glasovanje o kandidatih potekalo že 9. oktobra, bo MIZŠ uskladila 
sestanek v ožjem krogu (MIZŠ, MZZ, SNKU, Urad za UNESCO) v ponedeljek, 2.10., ali torek, 
3.10., na katerem bo določena prednostna lista kandidatov. 

2. Priprave na 202. zasedanje IO UNESCO (4.-18.10.2017) in predlogi stališč (Urad za 
UNESCO)

Marjutka Hafner je povedala, da so bile točke posredovane v usklajevanje pristojnim resorjem 4. in 5. 
09.2017, vseh stališč sicer še nismo prejeli (MIZŠ, MK). 
Na 10. vmesnem zasedanju Izvršilnega odbora 21.-22. septembra je bilo obravnavano končno 
poročilo Mednarodnega svetovalnega odbora za revizijo programa Spomin sveta (Memory of the 
World). Ob 25. obletnici programa raste napetost zaradi nominacij Kitajske, Japonske in Južne Koreje, 
ki so v preteklosti tudi že načrtno v zvezi z nominacijami zamujale s plačilom članarine. Pri rešitvi 
napetosti sodelujejo ostale DČ; Nemčija je npr. ponudila svojo pomoč pri mediaciji. 

SKLEP 2: Člani DS so se glede večje teže DČ v programu Spomin sveta strinjali, da se v 
primeru konsenza IO ta predlog podpre; v nasprotnem primeru podpiramo umik točke z 
dnevnega reda oz. v razpravi podpremo stališče EU.

3. Seznanitev z izhodišči za 39. zasedanje Generalne konference (30.10-14. 11. 2017)

Izhodišča so vsa pristojna ministrstva prejela v postopku medresorskega usklajevanja dne 18.09.2017 
in bodo prihodnji teden obravnavana na vladi.

4. IHP – mednarodni hidrološki program UNESCO

Slovenija je članica odbora IHP pri UNESCO do leta 2017 in je ponovno vložila kandidaturo za 
obdobje 2018-2019.

OZN načrtuje ustanovitev nove specializirane organizacije znotraj sistema ZN, katere osnovno 
področje bi bile vode. S tem bi novoustanovljena organizacija posegla tudi na področje UNESCO. 
UNESCO naj bi izgubil pomemben del svojih programov, področje oceanov in hidrologijo. V zvezi s 
tem želi UNESCO podpreti vlogo IHP programa in ustanoviti zanj posebno proračunsko postavko.

SKLEP 3: Člani DS so se strinjali, da Slovenija: 

- podpre posebno proračunsko postavko v UNESCO za večjo težo programa IHP; 

- podpira prizadevanja za boljšo koordinacijo delovanja različnih agencij, programov in drugih 
entitet, ki se ukvarjajo s področjem, ne da bi posegali v njihove obstoječe programe.



5. Razno

5. 1. Podpora resoluciji Omana o trajnostnem turizmu 

Marjutka Hafner je povedala, da je Slovenija že v preteklosti podprla prizadevanja Omana glede 
resolucije o trajnostnem turizmu in da predlagamo ponovno podporo. 

SKLEP 4: Člani DS soglašajo s kosponzoriranjem osnutka resolucije  o trajnostnem turizmu. 
Ministrstvo za kulturo zagotovi udeležbo na ustreznem nivoju na Drugi svetovni konferenci o 
turizmu in kulturi, ki bo potekala od 11. do 12. decembra 2017 v Muškatu, Oman. 

5.2. Predlog Ruske federacije za razglasitev 2019 za mednarodno leto periodične tabele 
kemijskih elementov SKLEP 5: Člani DS soglašajo s kosponzoriranjem osnutka 

resolucije Ruske federacije za razglasitev 2019 za mednarodno leto periodične tabele kemijskih 
elementov.

5.3. Spomin ledu: italijansko-francoski predlog osnutka resolucije IO 

Slovenija ne nasprotuje predlogu. Čakamo še stališče Ministrstva za okolje in prostor glede predloga.

Peti sestanek delovne skupine: torek, 3.4.2018

Prisotni: Tomaž Boh, državni sekretar, MIZŠ; Stane Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO; Blažka Kepic, Petra Langerholc, obe MZZ; Silvester Gaberšček, MK; Marjutka 
Hafner, Gašper Hrastelj, oba Urad za UNESCO.

1. Ocena udeležbe na rednem zasedanju IO UNESCO (4. – 18.10.2017 ter 16.11.2017) in 
poročilo o udeležbi delegacije RS na 39. zasedanju generalne konference UNESCO (27.10. –
14.11.2017) 

SKLEP 1: Člani DS priporočajo, da posamezni resorji pravočasno preučijo možne kandidature 
RS v pomožne organe UNESCO na naslednjem zasedanju Generalne konference UNESCO
(predvsem MK).

2. Poročilo o zasedanju pripravljalne skupine za IO UNESCO (Preparatory Group, 15. –
16.3.2018)

SKLEP 2: Predstavniki RS in VPA naj ob vseh primernih priložnostih omenijo problem zelo 
pozne objave gradiv ( 3-4-dni pred sejo PG) in predlagajo, da  sekretariat UNESCO gradiva  za 
seje PG objavi vsaj 14 dni pred začetkom. Le tako bo izvedljiva pravočasna in ustrezna 
priprava posameznih vsebinskih izhodišč za razprave. 

3. Seznanitev s predvidenimi točkami dnevnega reda naslednjega zasedanja IO UNESCO (4. –
18.4.2018)

Urad za UNESCO je pripravil preglednico stališč in izhodišč za udeležbo na naslednjem zasedanju IO 
UNESCO. 

SKLEP 3: MK pripravi manjkajoča stališča do točke 18.III dnevnega reda: »Implementation of 
the 1980 Recommendation concerning the Status of the Artist – preparations for the next 
consultations« in za točko 18. V Priporočilo o večjezičnosti in dostopnosti v kibernetskem 
prostoru.

4. 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih in priprava UNESCO priporočila na 
tem področju

Člani DS IO UNESCO so se seznanili z vodilno vlogo RS pri organizaciji Drugega svetovnega 
kongresa o prosto dostopnih učnih gradivih – Second World Congress on Open Educational 
Resources (OER) – ki je potekal septembra 2017 v Ljubljani in o procesu za pripravo UNESCO 
priporočila o OER.



5. Razno 

 Podpora resoluciji o Svetovnem forumu o vodah, ki jo je predlagala Brazilija

SKLEP 5: Urad za UNESCO ponovno  pozove MOP, da se opredeli do predloga za podporo 
predlogu odločitve, ki ga je posredovala Brazilija. Če do 5.4. 2018 MOP ne bo imel pripomb, 
velja  pozitivna odločitev glede kosponzoriranja brazilske DR.

 Pobuda skupne izjave II. volilne skupine na plenarnem zasedanju IO UNESCO

SKLEP 6: VPA bo preverilo stališča ostalih držav članic II. volilne skupine (predvsem držav 
članic EU). Načeloma velja stališče, da skupne izjave ne podpremo, saj skupna izjava II. volilne 
regije ni uveljavljena praksa.

 Postopki strateške transformacije UNESCO (204 EX/31)

SKLEP 7: DS predlaga, da delegacija RS v okviru razprave pozdravi pripravo dokumenta, da pa 
opozori na nekatere elemente. Izhodišča pripravi Urad za UNESCO na podlagi že posredovanih 
pripomb.

 Izjava predstavnika RS na plenarnem zasedanju IO UNESCO

SKLEP 8: Predstavnik RS v IO UNESCO (prof. dr. Stane Pejovnik) bo pripravil nekatera 
dopolnila govora. 

 Podpora kandidatom RS za delovna mesta UNESCO

SKLEP 9: Preuči se možnosti dodatne podpore kandidatom iz RS, ki so oddali vlogo za prosta 
delovna mesta v UNESCO. 
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