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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
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ZADEVA: Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. 
Simone Kustec v panelni razpravi ob 10. obletnici Deklaracije OZN o izobraževanju in 
usposabljanju za človekove pravice - predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Vlada RS je na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –ZDU-1G,
65/14 in 55/17) na ... seji  dne ... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o sodelovanju ministrice za 
izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec v panelni razpravi o uresničevanju 
Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice, ki poteka ob 10. 
obletnici njenega sprejema dne 29. septembra 2021. 

2. Na video-konferenci bo sodelovala delegacija v sestavi:

- prof. dr. Simona Kustec, ministrica, MZŠ, 
- mag. Andreja Čufer, vodja, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, MIZŠ,
- ga. Tina Vuga, vodja, Oddelek za mednarodno sodelovanje, MIZŠ,
- ga. Mija Javornik, Sektor za razvoj izobraževanja, MIZŠ,
- ga. Sabina Melavc, Oddelek za mednarodno sodelovanje, MIZŠ.
                                                   

                                                                                        mag. Janja Garvas Hočevar

                                                                                vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Sklep prejmejo: 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Urad Vlade RS za komuniciranje

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:

- Tina Vuga, vodja, Oddelek za mednarodno sodelovanje, MIZŠ,
- Sabina Melavc, Oddelek za mednarodno sodelovanje, 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:
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec bo sodelovala v mednarodni 
panelni razpravi ob obeleženju 10. obletnice Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za 
človekove pravice (v nadaljevanju Deklaracija), ki poteka 29. septembra ob robu 48. zasedanja 
Sveta za človekove pravice v Ženevi. Dogodek bo potekal v obliki avdio-konference.
Namen razprave je izmenjava pogledov o aktualnih vprašanjih v povezavi z izobraževanjem in 
usposabljanjem mladih za človekove pravice, sinergije z drugimi pobudami in doprinos, ki ga lahko 
ima delo na tem področju pri reševanju globalnih izzivov, vključno s COVID-19. Med temami je tudi 
izvajanje izobraževanja za človekove pravice na nacionalni ravni v kontekstu 4. faze Svetovnega 
programa za izobraževanje o človekovih pravicah, z vprašanjem o tem, kako bi lahko na mednarodni 
ravni okrepili spodbude v podporo tem procesom v skladu z Deklaracijo, Agendo 2030 za trajnostni 
razvoj in Svetovnim programom izobraževanja za človekove pravice.
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. Dogodek poteka v obliki avdio-
konference.

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

                                                 prof. dr. Simona Kustec 
                                                       MINISTRICA

Priloga 3:

Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec 
v mednarodni panelni razpravi ob obeleženju 10. obletnice Deklaracije o izobraževanju in 
usposabljanju za človekove pravice



PRILOGA 3

Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec 
v mednarodni panelni razpravi ob obeleženju 10. obletnice 

Deklaracije o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravic,
Urad združenih narodov, Ženeva, 29. september 

Okvir

Na pobudo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu združenih narodov in drugih 
mednarodnih organizacijah v Ženevi bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona 
Kustec sodelovala v mednarodni panelni razpravi ob obeleženju 10. obletnice sprejema Deklaracije 
OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice (v nadaljevanju Deklaracija), ki poteka 29. 
septembra ob robu 48. zasedanja Sveta za človekove pravice v Ženevi. Naslov dogodka, ki bo potekal 
v obliki avdio-konference, je: »Deseta obletnica Deklaracije Združenih narodov o izobraževanju in 
usposabljanju za človekove pravice: dobre prakse, izzivi in pot naprej«.

Dvourna razprava se bo začela z uvodnimi izjavami visokih predstavnikov Organizacije združenih 
narodov in njene agencije UNESCO, panelni govorci bodo vabljeni k besedi po predstavitvi filma o 
mladih, ki poučujejo o človekovih pravicah. V drugem delu razprave sta predvidena dva kroga 
vprašanj udeležencev: predstavnikov držav, vabljenih institucij in nevladnih organizacij. 

Vsebina

Deklaracija OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice (v nadaljevanju: deklaracija) je 
bila sprejeta decembra 2011 po doseženem konsenzu mednarodne skupnosti o pomenu vzgoje in 
izobraževanja na tem področju za uresničevanje človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Po 
opredelitvi Deklaracije gre za dajanje oziroma pridobivanje znanj, spretnosti in razumevanja ter
razvijanje naravnanosti, s katerimi lahko prispevamo k izgrajevanju univerzalne kulture človekovih 
pravic. Izobraževanje mladih za človekove pravice je prepoznano kot ena ključnih strategij za 
preprečevanje in reševanje globalnih izzivov, vključno z nasiljem in pojavi diskriminacije. Mladinska 
strategija Organizacije združenih narodov, Mladina 2030: Delati z in za mlade ljudi (2019) je 
organizacijo pozvala k okrepitvi prizadevanj  za spodbujanje izobraževanja za človekove pravice, 
globalnega državljanstva in trajnostnega razvoja, participacije, prostovoljstva ter kulture miru in 
nenasilja med mladimi. S podobnimi cilji in skladno z Agendo 2030 za trajnostni razvoj, predvsem 
ciljem 4.7, so mladi postavljeni v ospredje uresničevanja Svetovanega programa za izobraževanje za 
človekove pravice v obdobju 2020-2024.

Namen razprave ob obletnici Deklaracije je izmenjava pogledov o aktualnih vprašanjih v povezavi z 
izobraževanjem in usposabljanjem mladih za človekove pravice, sinergije z drugimi pobudami in 
doprinos, ki ga lahko ima delo z mladimi na tem področju pri reševanju globalnih izzivov, vključno s 
COVID-19. Med vprašanji sta tudi izvajanje izobraževanja za človekove pravice na nacionalni ravni v 
kontekstu 4. faze Svetovnega programa za izobraževanje o človekovih pravicah in možnosti krepitve 
podpore temu na mednarodni ravni v skladu z Deklaracijo, Agendo 2030 za trajnostni razvoj in 
Svetovnim programom izobraževanja za človekove pravice.

Z državami v okviru Platforme za izobraževanje za človekove pravice je Slovenija pomembno 
prispevala k pripravi besedila Deklaracije. Pravice otrok in spodbujanje izobraževanja za človekove 
pravice so med njenimi ključnimi zunanje-političnimi prioritetami, ki se uresničujejo skozi niz dejavnosti 
na nacionalni in mednarodni ravni.



Na mednarodni ravni velja izpostaviti projekt za izobraževanje otrok »Naše pravice«, ki je nastal na 
osnovi Konvencije OZN o pravicah otrok v času slovenskega predsedovanja Organizaciji za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) in ob začetku izvajanja Svetovnega programa za izobraževanje za 
človekove pravice. Doslej je v tem projektu sodelovalo okrog 250.000 otrok iz 26 držav in v 23 jezikih.
Slovenija je tudi članica Skupine prijateljev za preprečevanje nasilnega ekstremizma skozi 
izobraževanje, ki deluje v okviru UNESCO in postavlja spoštovanje človekovih pravic ter izobraževanje 
o teh na prvo mesto. Podpiramo tudi delo Danskega instituta za človekove pravice, ki je razvil okvir 
kazalnikov v podporo spremljanju napredka pri izvajanju izobraževanja za človekove pravice na ravni 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. 

V Sloveniji je pravica do izobraževanja in vzgajanje za spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 
drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin opredeljeno med cilji 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Mladi se učijo o človekovih pravicah v 
okviru predmetov: Domovinska in državljanska kultura in etika v osnovni šoli in Državljanska vzgoja v 
srednji šoli, medpredmetno in v vrsti obšolskih dejavnosti in projektov. 

Mednarodni instrumenti, orodja in programi, še posebej Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope 
in Evropske unije, pa tudi OECD, predstavljajo pomembne podlage in podporo pri razvoju in izvajanju 
kurikulov in dejavnosti na tem področju. Pomemben dejavnik pri tem je tudi mladinske politike. Vlada
RS sofinancira delovanje organizacij v mladinskem sektorju, ki v okviru izvajanja programov 
mladinskega dela zasledujejo cilj opolnomočiti mlade za aktivno participacijo pri načrtovanju in 
izvajanju dejavnosti, s čimer se hkrati krepi njihovo razumevanje in uveljavljanje človekovih pravic. V 
tem kontekstu velja omeniti tudi delovanje Sveta Vlade RS za mladino, ki deluje kot posvetovalno telo
med vlado in mladino že od leta 2009.

Vprašanja spoštovanja človekovih pravic so tesno povezana z ohranjanjem miru in varnosti, ki ju v 
sodobnem svetu resno ne ogrožata le radikalizacija in nasilni radikalizem, ampak tudi hiter tehnološki 
razvoj, naravne spremembe in krize, kot je pandemija COVID-19. Vse to morda zahteva nove 
premisleke o tem, kako naprej, kaj pomeni spoštovanje so-človeka, kaj so pravice in odgovornosti, 
drugega, kako o tem poučevati prav in skozi vse življenje za trajnost družb in planeta.

Slovenija se zavzema za krepitev delovanja držav članic in deležnikov na področju izobraževanja in 
usposabljanja za človekove pravice v skladu s Svetovnim programu o izobraževanju za človekove 
pravice in Deklaracijo o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice. Ob tem poudarja pomen 
povezovanja in sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki so aktivne na tem področju. 

Sestava delegacije

Na video-konferenci bo sodelovala delegacija v sestavi:

- prof. dr. Simona Kustec, ministrica, MZŠ, 
- mag. Andreja Čufer, vodja, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, MIZŠ,
- ga. Tina Vuga, vodja, Oddelek za mednarodno sodelovanje, MIZŠ,
- ga. Mija Javornik, Sektor za razvoj izobraževanja, MIZŠ,
- ga. Sabina Melavc, Oddelek za mednarodno sodelovanje, MIZŠ.
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