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ZADEVA: Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2017 – 2018
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 in 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in na 
podlagi drugega odstavka drugega člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi in določitvi 
nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list, št. 69/10 in 3/15) je Vlada Republike 
Slovenije na ….seji dne ….. sprejela naslednji sklep:                                                                              

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o delovanju Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO v obdobju 2017-2018.

                                                                               
                                                                                                Stojan Tramte

                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Veleposlaništvo RS v Parizu

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, direktorica, Urad za UNESCO, MIZŠ
- Gašper Hrastelj, sekretar, Urad za UNESCO, MIZŠ

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
Gradiva ne bo obravnaval Državni zbor.
5. Kratek povzetek gradiva:



Gradivo vsebuje poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO v obdobju 2017 –
2018.

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

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**

SKUPAJ
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 

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:
Gradivo nima večjih finančnih posledic za državni proračun. Potni stroški se krijejo iz proračunske 
postavke proračunskega uporabnika PP 334810-Materialni stroški. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Gradivo ni take narave, da bi bilo potrebno sodelovanje z združenji občin.
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo ni take narave, da bi ga bilo treba predhodno objaviti na spletni strani.

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. Jernej Pikalo
                                                             MINISTER



PRILOGA 2

PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in na 
podlagi drugega odstavka drugega člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi in določitvi 
nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list, št. 69/10 in 3/15) je Vlada Republike 
Slovenije na ….seji dne ….. sprejela naslednji sklep:                                                                              

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o delovanju Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO v obdobju 2017-2018.

                                                                               
                                                                                                Stojan Tramte

                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Veleposlaništvo RS v Parizu



PRILOGA 3

POROČILO O DELOVANJU SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA UNESCO V OBDOBJU 
2017 – 2018

1. UVOD

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je specializirana 
agencija v okviru sistema Organizacije združenih narodov (OZN). Slovenija je postala članica 
UNESCO 27. maja 1992, ko je podala izjavo o sprejetju Ustave UNESCO (Akt o potrditvi nasledstva 
glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi 
mednarodnih organizacij, Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 35/92). 

Naloge in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (v nadaljevanju: SNKU) in Urada za 
UNESCO (v nadaljevanju: Urad) kot strokovne službe segajo na vsa področja, ki jih UNESCO kot 
specializirana agencija Organizacije Združenih narodov pokriva. Urad koordinira delo na področjih 
kulture, šolstva, visokega šolstva, znanosti ter naravne in kulturne dediščine. Skupaj s SNKU načrtuje 
in tudi financira programe s teh področij. SNKU v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve oz. 
Veleposlaništvom RS v Parizu usklajuje in izvaja naloge, povezane s sodelovanjem Republike 
Slovenije v upravljanju organizacije, med drugim članstvo v vodilnih in pomožnih organih UNESCO ter 
udeležbo na generalni konferenci. Ena izmed nalog je tudi povezovanje med državnimi organi in 
civilno družbo, kar Urad izvaja predvsem s spodbujanjem dejavnosti civilne družbe ob svetovnih 
dnevih, letih in desetletjih, za katere je UNESCO vodilna organizacija v sistemu OZN ter v drugih 
programih in aktivnostih UNESCO. SNKU preko Urada stopa tudi v partnerstva z zasebnim sektorjem.

SNKU deluje na podlagi Sklepa o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za 
UNESCO z dne 29. julija 2010. S sklepom je vlada med drugim določila, da strokovno-administrativne 
naloge za SNKU opravlja Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (v nadaljevanju: Urad), ki 
deluje v okviru ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport. Vlada Republike Slovenije 
je dne 17. decembra 2014 sprejela še Sklep o spremembah in dopolnitvah citiranega sklepa, s katerim 
je uskladila besedilo sklepa s spremembami v organizaciji UNESCO in v organizaciji dela Vlade RS in 
ministrstev. 

Vlada RS je s sklepom z dne 16.7. 2015 za predsednika SNKU ponovno imenovala prof. dr. 
Radovana Stanislava Pejovnika.

V okviru Slovenske nacionalne komisije za UNESCO redno delujejo naslednji odbori: 

Nacionalni odbor Medvladne oceanografske komisije (Intergovernmental Oceanographic Commission 
– IOC), Nacionalni odbor Mednarodnega programa za vede o zemlji in geoparke (International 
Geoscience and Geoparks Programme – IGGP), Nacionalni odbor programa Človek in biosfera (Man 
and Biosphere - MAB), Nacionalni odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami 
(Management of Social Transformations – MOST) in Nacionalni odbor mednarodnega hidrološkega 
programa (International Hydrological Programme – IHP). Omenjeni odbori sodelujejo z UNESCO pri 
izvajanju programov s svojega področja, izvajajo pa tudi vrsto znanstvenih in raziskovalnih projektov in 
projektov popularizacije znanosti v nacionalnem okviru.

Naloge generalne sekretarke SNKU in direktorice Urada od 1. novembra 2006 dalje opravlja Marjutka 
Hafner.



2. POMEMBNEJŠI DOSEŽKI IN DOGODKI IN IZBOR IZVEDENIH DOGODKOV 

Na zasedanju generalni konferenci UNESCO novembra 2017 je bila Slovenija izvoljena v svet 
mednarodnega urada za izobraževanje (International Bureau of Education = IBE), dr. Jernej 
Pikalo, ki se je udeležil 67. seje IBE (Ženeva, 6. in 7. decembra) in v medvladni svet 
mednarodnega programa za hidrološke študije (International Hydrological Programme = IHP) (dr. 
Mitja Brilly).

2017 in 2018 je slovenska delegacija sodelovala na vseh 4 zasedanjih izvršilnega odbora 
UNESCO in vseh zasedanjih pripravljalne skupine za IO UNESCO.

Osrednja tema slovenskega članstva v IO UNESCO so prosto dostopni izobraževalni viri (Open 
Educational Resources = OER). V procesu priprave Priporočila UNESCO o OER, ki bo sprejeto 
na generalni konferenci novembra 2019, je Slovenija od vsega začetka odigrala vodilno vlogo.

V Cankarjevem domu v Ljubljani je od 18. do 20. septembra 2017 potekal 2. svetovni kongres o 
prosto dostopnih izobraževalnih virih (2nd World Open Educational Resources (OER) Congress), 
ki ga je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z UNESCO. Vodja 
organizacijskega odbora na strani RS je bil Gašper Hrastelj, Urad za UNESCO.
Kongresa se je udeležilo več kot 500 udeležencev iz 100 držav, med njimi 14 ministrov za 
izobraževanje oz. visoko šolstvo.
Kongres je sprejel t.i. Ljubljanski akcijski načrt (Ljubljana OER Action Plan) ter posebno ministrsko 
izjavo.

V zadnjem letu mandata v IO UNESCO (2019) se Slovenija zavzema posebej za ustanovitev 
mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (International 
Research Center on Artificial Intelligence under the Auspices of UNESCO). Odločitev bo prav tako 
sprejeta na generalni konferenci 2019.

UNESCO mladinska platforma (UMP)
Posebno pozornost je SNKU v obdobju 2017 – 2018 posvetila delovanju Mladinske platforme kot 
neformalne mreže mladih. 2017 je UMP nadalje krepila medij Promocija in nadgrajevanje 
spletnega medija »pOZNavalec« in pripravila nadgradnjo portala »Skupaj močnejši«. Ob 
mednarodnem dnevu jazza so razpisali nagrado za najbolj sporočilno oblikovanje plakata, na 
tržnici v BTC je nastopil Nikola Matošič trio, osrednji dogodek pa je bil koncert Jadranke Juras in 
jazz kvinteta ter nastop Luka Matošiča z jazz triom na Gornjem trgu v Ljubljani. UMP je v 
sodelovanju s SNKU organizirala srečanje 20 mladih predstavnikov iz kar 17 evropskih držav 12. 
in 13. oktobra 2017 v Ljubljani. Mladi udeleženci so razpravljali o aktivni vlogi mladih, zlasti o 
pomenu vključevanja mladih v programe UNESCO. UMP je tudi izvedla 13 delavnic po slovenskih 
osnovnih in srednjih UNESCO šolah, na katerih so učenci pridobivali nova znanja s področja 
globalnih izzivov in aktivnega državljanstva.
Do sredine junija 2018 je UMP uspešno zaključila vse planirane aktivnosti v sklopu pilotskega 
projekta »Mi in Planet«, ki so ga izvajali na OŠ Spodnja Idrija. Ob mednarodnem dnevu jazza sta 
se osrednja dogodka odvijala v Ljubljani na Starem trgu in v Piranu. Mirovniški festival je potekal 
21.9. 2018 v Slovenj Gradcu in se je povezal  z Dnevi evropske kulturne dediščine in Tednom 
kulturne dediščine. Na festivalu so predstavili delovanje UNESCO Mladinske platforme. 
Osnovnošolci zadnjih razredov so pokazali zanimanje za delovanje platforme, stojnica pa jih je 
privabila z ilustrirano knjižico ciljev trajnostnega razvoja. Predstavniki UMP so se aktivno udeležili 
UNESCO Partnerskega foruma meseca septembra v Parizu ter Akademije o UNESCO 
designacijah in trajnostnem razvoju v Torinu in Milanu v Italiji.  

SNKU je tudi v 2017 in 2018 sofinancirala projekt Zavoda RS za varstvo narave z naslovom 
»BioBlitz – 24 ur z reko Muro«, poučen, zabaven in družaben izobraževalni dogodek, kjer so 
organizatorji skupaj z naravoslovcem, naravovarstvenikom, znanstvenikom in prostovoljcem v 24 
urah predstavili biotsko pestrost porečja Mure.

UNESCO ASPnet Slovenije
Temeljne aktivnosti UNESCO ASP mreže Slovenije so bile: srečanje vodij središč (Maribor, 
februar), sodelovanje na Kulturnem bazarju 2017 (marec), priprava razstave o dejavnosti 
UNESCO šol o vodi za Drugi slovenski kongres o vodah (Podčetrtek, 19.-20. april 2017); 
strokovno srečanje vseh UNESCO koordinatorjev (Novo mesto, november). Sodelovanje v 



mednarodnih dogodkih ASPnet: nacionalni koordinator se je udeležil mednarodne konference 
UNESCO ASPnet koordinatorjev v Sanyi na Kitajskem (april); Gimnazija Celje Center UNESCO 
ASP okoljske konference v Khanty-Mansiyskem v Rusiji; Maja Skubic Avsec, Grm Novo mesto, 
konference ASEF (digitalne tehnologije) v Švici. 17. maja 2017 je potekal 5. UNESCO tek mladih 
na Ptuju, ki so se ga aktivno udeležili ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja 
Makovec Brenčič, in številni ambasadorji, med njimi tudi nekdanja atleta Primož Kozmus in Nina 
Kolarič. 
V letu 2017 je bilo skupaj izvedenih 6 mednarodnih, 13 nacionalnih z mednarodno udeležbo in 27 
nacionalnih projektov.
Leto 2018 je za slovenske Pridružene šole UNESCO potekalo v znamenju 25. obletnice 
delovanja. Opravljena je bila evalvacija delovanja mreže za obdobje 2014 – 2017. Izvedenih je 
bilo 55 projektov, v nekaterih so sodelovale tudi šole iz sosednjih držav. Ob svetovnem dnevu 
miru je na Cerju potekalo vseslovensko srečanje ASPnet pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS Boruta Pahorja, ki se ga je udeležilo več kot 600 učencev in dijakov (21.9.). Vsi 
slovenski koordinatorji ASPnet so se srečali na dvodnevnem seminarju v Piranu z osrednjo 
slovesnostjo ob 25. obletnici delovanja mreže (16.-17.11.2018). 
Gimnazija Škofja Loka kot sedež Nacionalne koordinacije ASPnet je s finančno podporo 
Regionalnega urada UNESCO v Benetkah prevedla tri publikacije na temo izobraževanja o 
globalnem državljanstvu in preprečevanju nasilnega ekstremizma ter organizirala delavnice na isto 
temo v UNESCO šolah po vsej Sloveniji. 
Devet učencev iz vseh koncev Slovenije s spremljevalcem se je s finančno podporo SNKU in 
Grške nacionalne komisije za UNESCO udeležilo Medkulturnega mednarodnega tabora 
UNESCO, Halkidiki, Grčija (27.8.-3.9.2018). 
Nacionalni koordinator je aktivnosti slovenske ASPnet predstavil na mednarodnem srečanju 
UNESCO ASP koordinatorjev S. Amerike in Evrope v Kazanu, Republika Tartastan, Ruska 
federacija (4.-7.9.2018).

UNESCO katedre
Urad za UNESCO je tudi 2017 in 2018 aktivno spremljal in sodeloval pri dejavnostih vseh treh 
slovenskih UNESCO kateder: UNESCO katedra za krasoslovje (Univerza v Novi Gorici / ZRC 
SAZU Institut za raziskovanje krasa), UNESCO katedra odprtih tehnologij za prosto dostopne 
učne vire in odprto učenje (Inštitut Jožef Stefan) in UNESCO katedre o zmanjševanju tveganj ob 
vodnih ujmah (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo na Univerzi v Ljubljani).

Svetovni dan filozofije 
Osrednja prireditev ob letošnjem svetovnem dnevu filozofije je v četrtek, 16.11.2017, potekala v 
Mariboru (Kazinska dvorana, SNG) pod naslovom »Poresničnost: med resnico in lažjo«. Svoja 
spoznanja na temo poresničnosti in resnice ali laži v filozofiji so z nami delili dr. Stojan Pelko, dr. 
Nenad Miščević, dr. Olga Markič in mag. Mare Štempihar.
Nelagodje smisla je bil naslov obeležitve svetovnega dneva filozofije v letu 2018, ki ga je 
nacionalna komisija praznovala 15. novembra v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru, svoja spoznanja na temo smisla so z udeleženci delili dr. Helena Motoh, dr. 
Friderik Klampfer in Sandi Cvek.

UNESCO-L´OREAL Za ženske v znanosti
L'Oréal Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta v okviru 11. nacionalnega 
programa Za ženske v znanosti s štipendijami ponovno nagradila tri mlade slovenske 
raziskovalke. Dobitnice štipendij v letu 2017 v višini 5.000 evrov so postale biokemičarka Maja 
Marušič, farmacevtka Špela Zupančič in sintezna biologinja Tina Lebar. Slavnostna podelitev je 
bila 16. februarja v Atriju ZRC SAZU in se jo je kot častna gostja udeležila ministrica dr. Maja 
Makovec Brenčič.
15. marca 2018 so mlade slovenske raziskovalke že 12. zapored prejele nacionalne štipendije 
L'Oréal-UNESCO „Za ženske v znanosti“ s slovesnostjo v Raziskovalnem središču Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Prejemnice v letu 2018 so bile: Gabrijela Horvat, Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, UM; Erika Jež, Biotehniška fakulteta, UL; Tea Lenarčič, Kemijski 
inštitut.

UNESCO Geoparki
Med 19. in 24. marcem 2018 je v Geoparku Karavanke potekal 41. sestanek koordinacijskega 
komiteja EGN, katerega se je udeležilo preko 120 delegatov iz 23 držav. Za udeležence je bila 
organizirana tudi celodnevna ekskurzija, z ogledom izbranih znamenitosti Geoparka Karavanke. 
Za vso zainteresirano javnost pa so v sklopu dogodka bili izvedeni GEOsejem, na katerem so se 



predstavljale evropske države z UNESCO Globalnimi Geoparki, »Odprta razprava«, s 
predstavitvami EGN in vseh 4 čezmejnih geoparkov ter novinarska konferenca.

SNKU je bila v letu 2017 ponovno uspešna pri pridobivanju sredstev iz UNESCO sklada proti 
dopingu v športu. Tokrat smo prejeli 20.000 USD za projekt »Clean Sport in Schools and at 
School Sport Competitions« v organizaciji Slovenske antidoping organizacije (SLOADO).

SNKU je sofinancirala 3. mednarodno interdisciplinarno znanstveno konferenco Responsibility to 
Protect in Theory and Practice, ki je potekala 11. in 12. maja 2017 na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 

SNKU je sofinancirala mednarodno konferenco »Zgodbe staranja«, ki je 13. in 14. septembra 
2018 potekala v Ljubljani. 

SNKU je v letu 2018 sofinancirala natis 3 monografij: Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine 
(SEM), Varstvo industrijske dediščine (ICOMOS Slovenija) ter Varstvo kulturnih dobrin v 
oboroženih spopadih (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani). 

SNKU je 2018 finančno podprla organizacijo sedem prireditev ob obeležitvi 70. obletnice 
Akademske folklorne skupine France Marolt.

Na letni konferenci UNESCO programa „Človek in biosfera“ (MAB) je bilo 25. julija 2018 
razglašeno biosferno območje Mura, ki je zaradi izjemnega naravnega bogastva reke Mure in 
bogate kulturne in zgodovinske dediščine območja postalo četrto biosferno območje v Sloveniji.

3. SVETOVNA KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA IN NESNOVNA DEDIŠČINA

Svetovna kulturna in naravna dediščina

2017
Odbor za svetovno dediščino je 7. julija na zasedanju na Poljskem na UNESCO Seznam svetovne 
dediščine na podlagi transnacionalne razširitvene nominacije »Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in 
drugih regij Evrope« uvrstil tudi gozdna rezervata Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle. Za 
Slovenijo je to drugi vpis na UNESCO Seznam svetovne naravne dediščine.

5. in 6. 10. 2017 je v Lübecku, Nemčija, potekalo 3. srečanje evropskih združenj lokacij Svetovne 
dediščine. Srečanja se je udeležilo okrog 50 predstavnikov upravljavcev svetovne dediščine, 
predstavnikov pristojnih ministrstev ipd. iz različnih evropskih držav. Iz Slovenije so se srečanja 
udeležili Marjutka Hafner, Stojan Ščuka in Rosana Cerkvenik (PŠJ). 

21. zasedanja Generalne skupščine držav pogodbenic Konvencije o varstvu svetovne kulturne in 
naravne dediščine se je udeležila mag. Nataša Jurgec Gurnick, Ministrstvo za kulturo (Pariz, 14. in 
15. novembra).

Mladi za svetovno dediščino (tridnevni tabor za mlade): upravljavci svetovne dediščine - Park 
Škocjanske jame, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Krajinski park 
Ljubljansko barje so izvedli tabor z namenom, mladim predstaviti svetovno dediščino in UNESCO. 
Vsak dan so dijaki spoznali eno od lokacij Svetovne dediščine v Sloveniji. 

V oktobru/novembru je razstava o dediščini Ižanskih kolišč, ki jo je pripravil Krajinski park 
Ljubljansko barje, zaporedoma gostovala na Ministrstvu za kulturo ter Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport.

2018
Delegacija Vlade Republike Slovenije se je kot opazovalka med 24. junijem in 4. julijem v Manami 
v Kraljevini Bahrajn udeležila 42. zasedanja UNESCO Odbora za svetovno dediščino. Zasedanja 
so se udeležili tudi pripravljavci nominacij za vpis na omenjeni seznam, ki so »Brezčasna, 
humanistična arhitektura Jožeta Plečnika«, Klasični Kras in »Poti miru od Alp do Jadrana –
dediščina 1. svetovne vojne«.



Nesnovna kulturna dediščina 2017-2018

UNESCO Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na zasedanju na otoku 
Jeju v Južni Koreji v četrtek 7. decembra 2017 uvrstil Obhode kurentov na UNESCO 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva kot drugi slovenski vpis na 
omenjeni seznam.

Do konca leta 2017 je bilo v register nesnovne kulturne dediščine vpisanih 61 enot in 173 
nosilcev, od tega v letu 2017 5 enot in 16 nosilcev. Skupaj je v register vpisanih šest mojstrovin.

12. letno srečanje strokovnjakov jugovzhodne Evrope o nesnovni kulturni dediščini je potekalo v 
Ljubljani v organizaciji z Regionalnim uradom UNESCO v Benetkah, Regionalnim centrom za 
varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sofiji, Ministrstvom za kulturo RS in Slovenskim 
etnografskim muzejem (25.-26. 10.).

Na 13. zasedanju Medvladnega odbora Konvencije za nesnovno kulturno dediščino, ki je potekalo 
od 26.11.-1.12., Port Louis, Republika Mavricij, sta bili na Reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine vpisani slovenska enota Klekljanje čipk v Sloveniji in večnacionalna enota 
Umetnost suhozidne gradnje, znanje in tehnike, pri kateri je skupaj s Slovenijo sodelovalo osem 
držav. Zasedanja sta se udeležili Špela Spanžel, MK; Tanja Roženbergar, Slovenski etnografski 
muzej; Mojca Ferle, Muzej in galerije mesta Ljubljana – Mestni muzej; Mirjam Gnezda Bogataj, 
Mestni muzej Idrija; Eda Belingar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Nova 
Gorica.

4. POKROVITELJSTVA SNKU

- Kulturni bazar 2017 + 2018;
- Noč knjige 2017 + 2018;
- Slovenski mladinski literarni festival »Bralnice pod slamnikom« 2017 + 2018;
- 5. UNESCO ulični tek mladih, Ptuj (17. maj 2017);
- 7. Brežiški tek s Primožem Kozmusom (1. julij 2017);
- Projekt »Mi smo za strpnost« (izobraževalni center + društvo Eksena) za obdobje 2016-2018.
- Nacionalni mesec skupnega branja (8. september – 8. Oktober 2018);

5. TRADICIONALNE PRIREDITVE

- Društvo slovenskih pisateljev – Svetovni dan poezije (21. marec); Svetovni dan knjige (23. april) / 
Slovenski dnevi knjige (19.-23. april);

- Inštitut za raziskovanje krasa: 25. + 26. Mednarodna krasoslovna šola »Klasični kras«.

6. ODPRTA VPRAŠANJA IN PREDLOGI

Tako SNKU kot resorna ministrstva se zaradi vedno večjega zanimanja strokovne in širše javnosti za 
UNESCO srečujeta z velikim številom predlogov in pobud za vključevanje v različne UNESCO 
program, mreže in sezname. SNKU je pred časom ustanovila Delovno skupino za dediščino, ki naj bi 
med drugim tudi pomagala pri presoji iniciativ s področja naravne in kulturne dediščine, vendar se je 
izkazalo, da je bila skupina zastavljena preširoko in svoje funkcije ni mogla ustrezno opravljati. 

Pobude prihajajo tudi z drugih področij: poleg naravne in kulturne dediščine tudi na področju biosfernih 
območij (program Človek in biosfera), geoparkov (UNESCO globalna mreža geoparkov), UNESCO 
kateder in UNITWIN mrež (podiplomsko izobraževanje in redni študij), UNESCO centrov II. kategorije 
(raziskovanje na različnih področjih) in programa Spomin sveta (dokumentarna dediščina) vendar ni 
sistematično urejena predhodna obravnava z vidika strokovnosti in izvedljivosti predlogov in iniciativ. 
Kljub temu pa je v večini primerov za pričetek postopka pri UNESCO potrebno soglasje vlade oziroma 
resornega ministrstva ali SNKU.



SNKU ima med svojimi nalogami določeno tudi svetovanje vladi na vseh področjih dejavnosti 
UNESCO, zato predlaga, da bi skupaj z resornimi ministrstvi ustanovili delovno telo, ki bi opravilo 
predhodno presojo takšnih pobud. 

Zato je SNKU predlagala spremembo Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi in določitvi nalog 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki bodo zagotovile ustreznejšo zastopanost vseh 
deležnikov ob hkratni fleksibilnosti, odzivnosti in operativnosti. Prav tako je podprla rešitev s katero se 
formalizira možnost sodelovanja relevantnih institucij in posameznikov ob določenih konkretnih 
vprašanjih iz pristojnosti komisije.
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