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UNESCO je bil ustanovljen leta 1945, neposredno po drugi 
svetovni vojni, kar je vodila preprosta, a revolucionarna 
ideja, da mora biti obramba miru zgrajena v glavah moških 
in žensk, ker se tudi vojne pričnejo v glavah moških in žensk.
Zato si UNESCO prizadeva za spodbujanje povezav med 
družbami s kakovostnim izobraževanjem, prostim pretokom 
idej in znanja, spodbujanjem kulturne raznolikosti in 
spoštovanjem človekovih pravic. Naše delovanje temelji 
na prepričanju, da je vsaka kultura edinstvena in z drugimi 
povezana s skupnimi načeli, kot je tako veliko odtenkov 
barve povezanih v eni sami veličastni tapiseriji človeštva.

Ponosni smo na glavne svetovne kulturne znamenitosti, 
tudi če so povezane z drugimi kulturami in se nahajajo na 

povsem drugem koncu sveta, in globoko v sebi čutimo, da jih moramo skupaj zaščititi. 
Prazgodovinska kolišča okoli Alp so bila vpisana na seznam svetovne dediščine s strani 
Slovenije in petih drugih držav, rudniki živega srebra v Idriji, vpisani skupaj z rudniki v 
Almadénu v Španiji, so učinkovit način za vzpostavitev povezav, ki prikazujejo globoko 
zakoreninjeno pripadnost in negovanje medsebojnega razumevanja.

Gradnja tega razumevanja je danes bistvenega pomena, saj nam bo omogočalo, da 
bomo lahko živeli skupaj v dostojanstvu in spoštovanju, v svetu raznolikosti in vedno 
bolj pluralnih družbah. Bogastvo slovenske zgodovine in njena raznolikost ob legi na 
stičišču germanske, romanske in slovanske civilizacije so temelji, na katerih moramo 
oblikovati ta nov svet. Raznolikost, združena z univerzalnim spoštovanjem človekovih 
pravic in dostojanstva, je naša največja moč. To je mogočna sila za trajen mir in 
trajnostni razvoj. Ta brošura predstavlja vidike delovanja UNESCO, ki jih opravlja z 
namenom uresničevanja teh ciljev. Upam, da boste uživali ob učenju o njih.

Veselo branje!

Irina Bokova

December, 2012

Uvodne besede generalne direktorice 
UNESCO Irine Bokove

Vir: UNESCO/Michel Ravassard
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1 Sistem Organizacije 
združenih narodov

Organizacija združenih narodov (OZN, tudi 
Združeni narodi, ZN) je nekakšen forum, kjer se 
srečujejo vse države sveta. Z njeno pomočjo lahko 
rešujejo medsebojne nesporazume ali spore, hkrati pa 
jim organizacija omogoča delovanje na tako rekoč vseh 
področjih, ki zadevajo človeštvo.

Delo OZN doseže vse kotičke sveta. Čeprav je organizacija najbolj znana po ohranjanju 
in vzpostavljanju miru, preprečevanju konfliktov in humanitarni pomoči, obstaja še 
veliko drugih aktivnosti, s katerimi celoten sistem OZN, kamor sodijo še specializirane 
agencije, skladi in programi OZN, vpliva na naša življenja in si prizadeva za boljši jutri. 

Organizacija skrbi za otroke in razvoj, varovanje okolja, človekove pravice, zdravstvene 
in medicinske raziskave, si prizadeva za odpravljanje revščine in gospodarski razvoj, 
razvoj kmetijstva in ribištva, krepi izobraževanje in položaj žensk, nudi pomoč v nujnih 
primerih in ob naravnih nesrečah, se ukvarja z letalskim in pomorskim prometom, 
vspodbuja miroljubno rabo jedrske energije, krepi delavske pravice in še veliko več. 
Osnovni namen delovanja OZN je, da bi organizacija dosegla svoje cilje ter bolj varen in 
pravičen svet za sedanjo in vse prihodnje generacije.

1.1 Cilji, načela in organizacija sistema Organizacije 
združenih narodov

Zaradi svojega edinstvenega 
mednarodnega značaja in 
pooblastil, ki izhajajo iz Ustanovne 
listine ZN,1 lahko organizacija 
ukrepa v številnih zadevah, hkrati 
pa zagotovi forum, kjer države 
članice izrazijo svoja stališča.

Vir: Jana Mahorčič

1 Ustanovna listina ZN – Charter of the United Nations, podpisana 26. junija 1045 v San Franciscu, v veljavi od 24. oktobra 
1945. Dostopno prek: http://www.un.org/aboutun/charter/index.html (10. december 2012).
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1.1.1. Cilji Organizacije združenih narodov

* VAROVATI sVETOVNI mIR;

* mED NARODI RAzVIjATI PRIjATELjsKE ODNOsE;

* POmAGATI PRI UREsNIČEVANjU mEDNARODNEGA sODELOVANjA, 
da bi se izboljšala kakovost življenja ljudi po svetu, premagali revščina in 
lakota, odpravile bolezni in nepismenost, ter sPODbUjATI sPOŠTOVANjE 
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEmELjNIH sVObOŠČIN VsAKEGA 
POsAmEzNIKA;

* bITI sREDIŠČE, kjer naj se usklajujejo dejavnosti narodov za doseganje teh 
skupnih ciljev.

OZN ima štiri temeljne cilje:

1.1.2. Načela Organizacije združenih narodov

* sUVERENA ENAKOsT VsEH DRžAV ČLANIC;

* DRžAVE ČLANICE NAj VEsTNO IN POŠTENO IzPOLNjUjEjO 
   ObVEzNOsTI, ki so jih prevzele v skladu z Ustanovno listino ZN;

* mIRNO REŠEVANjE mEDNARODNIH sPOROV;

* VsE DRžAVE ČLANICE NAj sE V sVOjIH mEDNARODNIH ODNOsIH

   VzDRžUjEjO GROžNjE s sILO ALI UPORAbE sILE;

* VsE DRžAVE ČLANICE NAj V POLNI mERI POmAGAjO OzN V 

   sLEHERNI AKCIjI, ki jo ta izvaja v skladu z Ustanovno listino ZN;

* OzN NAj zAGOTOVI, da bodo države, ki niso članice organizacije, delale v   

   skladu s temi načeli;

* NEVmEŠAVANjE V zADEVE, ki sodijo v notranjo pristojnost posamezne 

   države, razen uporaba prisilnih ukrepov po VII. poglavju Ustanovne listine ZN za  
   varovanje mednarodnega miru in varnosti.

Ta načela so:

OZN in njene države članice morajo delovati v skladu z določenimi načeli, če želijo, da 
se cilji organizacije tudi dosežejo. 
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1.1.3. Struktura in organiziranost Organizacije združenih narodov

Ustanovna listina ZN vzpostavlja šest glavnih organov OZN, in sicer Generalno 
skupščino, Varnostni svet, Ekonomski in socialni svet, Skrbniški svet, Meddržavno 
sodišče in Sekretariat. Sistem OZN pa je veliko večji, saj zajema še 15 agencij ter 
številne programe in druge organe.

Vir: Skupaj močnejši
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Glavna odgovornost Varnostnega sveta ZN je ohranjanje mednarodnega miru in 
varnosti. Varnostni svet je sestavljen iz petnajstih držav članic, od tega petih stalnih 
članic, ki so Francija, Kitajska, Rusija, Velika Britanija in Združene države Amerike, 
ter desetih nestalnih članic. Nestalne članice se izmenjujejo na podlagi geografske 
porazdelitve, izvoli pa jih Generalna skupščina ZN za dobo dveh let. Vsaka članica 
sveta ima po en glas. Odločitve o postopkovnih vprašanjih se sprejemajo z najmanj 
devetimi glasovi vseh članic. Odločitve o vsebinskih vprašanjih potrebujejo devet 
glasov, vključno z glasovi vseh petih stalnih članic. Če katera od petih stalnih članic 
poda negativen glas, t. i. veto, odločitev ni sprejeta.

 
Varnostni svet ZN daje tudi priporočila 
Generalni skupščini ZN ob imenovanju novega 
generalnega sekretarja ZN in pri sprejemanju 
novih članic v ZN. Veliko držav želi širiti članstvo 
v Varnostnem svetu z vključitvijo novih stalnih 
in nestalnih članic.

Ekonomski in socialni svet (Economic and Social Council, ECOSOC) je osrednje telo 
ZN za usklajevanje ekonomskih, socialnih in drugih zadev, s katerimi se ukvarja OZN 
ter njene specializirane agencije in institucije. Glasovanje v svetu poteka z navadno 
večino, vsaka članica pa ima po en glas. 

1.1.3.1. Generalna skupščina

Generalna skupščina ZN je glavni posvetovalni organ OZN, 
ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Generalna 
skupščina ZN ponuja edinstven forum za razprave med narodi 
o vseh mednarodnih zadevah, ki jih zajema Ustanovna listina 
ZN. Skupščina se sestaja na rednih zasedanjih, ki potekajo 
vsako leto od septembra do decembra, in po potrebi. 
Odločitve o pomembnih vprašanjih, kot npr. o miru in 

varnosti, sprejemu novih članic in proračunskih zadevah, se sprejemajo z dvotretjinsko 
večino glasov, druge odločitve pa z navadno večino. Vsaka država članica ima po en 
glas.

Vir: UN Photo/Sophia Paris

1.1.3.2. Varnostni svet

Vir: Ana Podgornik

1.1.3.3.  Ekonomski in socialni svet
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ECOSOC priporoča in usmerja aktivnosti, katerih namen je spodbujanje gospodarske 
rasti držav v razvoju, podpora človekovim pravicam in spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja za preprečevanje revščine.

Z namenom izvajanja posebnih delovnih nalog je Generalna skupščina ZN ustanovila 
številne specializirane agencije, kot so na primer Organizacija ZN za prehrano 
in kmetijstvo (Food and Agriculture Organization, FAO), Svetovna zdravstvena 
organizacija (World Health Organization, WHO) in Organizacija ZN za izobraževanje, 
znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO), ter različne programe in druge organe, kot so na primer Razvojni program 
ZN (United Nations Development Programme, UNDP), Sklad ZN za otroke (United 
Nations Children’s Fund, UNICEF) in Urad visokega komisarja ZN za begunce (United 
Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Delo teh agencij, programov in 
drugih organov usmerja ECOSOC.

Meddržavno sodišče (International Court of Justice, ICJ) s sedežem v Haagu na 
Nizozemskem je glavni sodni organ OZN. Sodišče rešuje pravne spore med državami 
ter daje svetovalna mnenja OZN in njenim specializiranim agencijam. Statut sodišča je 
sestavni del Ustanovne listine ZN.

Skrbniški svet ZN je bil ustanovljen leta 1945 na podlagi Ustanovne listine ZN, da bi 
zagotavljal mednarodni nadzor enajstih skrbniških ozemelj, sedem držav članic pa je 
bilo določenih za njihovo upravljanje. Hkrati je moral ta organ tudi zagotoviti izvedbo 
ustreznih ukrepov, da bi ta ozemlja pripravili na samoupravo ali neodvisnost. Do 
leta 1994 so vsa skrbniška ozemlja dosegla samoupravo ali neodvisnost. Kot rezultat 
omenjenega je Skrbniški svet leta 1994 formalno razglasil ukinitev svojega delovanja in 
se odločil sestati v primeru potrebe.

Sekretariat, ki razpolaga z mednarodnim osebjem po vsem svetu, izvaja različna 
vsakodnevna opravila OZN. S svojim delom nudi podporo drugim glavnim organom 
OZN ter upravlja s programi in politikami, ki so jih organi OZN ustanovili.

1.1.3.4.  Meddržavno sodišče

1.1.3.5. Skrbniški svet

1.1.3.6. Sekretariat
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Sekretariat vodi generalni sekretar, ki ga 
imenuje Generalna skupščina ZN na priporočilo 
Varnostnega sveta ZN za obdobje petih let z 
možnostjo ponovitve mandata. Generalni sekretar 
je simbol idealov OZN in zagovornik interesov 
vseh ljudi na svetu, še posebej pa revnih in najbolj 
ranljivih.

Naloge, ki jih izvaja Sekretariat, so toliko raznolike, 
kot so težave, s katerimi se ukvarja OZN. Te segajo 
od upravljanja mirovnih operacij do posredovanja 
v mednarodnih sporih, od spremljanja ekonomskih 
in socialnih trendov ter problemov do priprave 
študij o človekovih pravicah in trajnostnem razvoju. 
Osebje Sekretariata tudi obvešča svetovne medije 
o delu OZN, organizira mednarodne konference 
o pomembnih svetovnih vprašanjih in tolmači 
govore ter prevaja dokumente v uradne jezike 

OZN, ki so angleščina, arabščina, francoščina, kitajščina, ruščina in španščina.

Generalni sekretar in osebje Sekretariata so mednarodni javni uslužbenci, zato za svoje 
delo odgovarjajo samo v okviru OZN, hkrati pa dajo prisego, da ne iščejo ali sprejemajo 
navodil od katere koli vlade ali zunanje oblasti. V skladu z Ustanovno listino ZN se vsaka 
država članica zaveže, da bo spoštovala izključno mednarodni značaj odgovornosti, ki 
ga nosi generalni sekretar in drugo osebje OZN, in ne bo poskušala vplivati nanje pri 
opravljanju njihovih dolžnosti.

OZN, ki ima sedež v New Yorku, ima pomembne urade tudi v Adis Abebi, Bangkoku, 
Bejrutu, Ženevi, Nairobiju, Santiagu in na Dunaju, posamezne pisarne pa po vsem 
svetu.

Na koncept človekovih pravic lahko gledamo z dveh zornih kotov: kot na pravice, ki 
pripadajo človeku že po njegovi naravi (torej so univerzalne), ali kot na zgodovinsko 
pogojen in izrazito dinamičen pojav.
 
Pojem človekovih pravic je relativno mlad, a lahko njegove osnove najdemo v tisočletja 
starih filozofskih in religioznih naukih ter v takratnem družbenem življenju. 

Vir: Ana Podgornik

1.2 Koncept človekovih pravic
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Prve ideje o pravicah so se pojavile že v 12. stoletju (na podlagi rimskega prava), v 14. 
stoletju je kot nosilec pravic veljal gospodar nad določeno moralno sfero. Na prehodu 
iz srednjega v novi vek je ideja o dolžnosti spodbudila idejo o pravici.

Predhodnik ideje o naravnih pravicah je Thomas Hobbes, ki je trdil, da mora ljudstvo 
samo izbrati svojega suverena. John Locke je to idejo še nadgradil: ljudstvo pooblasti 
vlado in jo ima tudi pravico zamenjati, če ta zlorabi njegovo zaupanje. Ideja o naravnih 
pravicah je dosegla najvišjo točko s sprejetjem ameriške Deklaracije o neodvisnosti in 
francoske Deklaracije pravic človeka in državljana (prva uzakonitev človekovih pravic).

 
Moderna doktrina človekovih pravic se je tako 
začela v 17. in 18. stoletju v času razsvetljenstva, 
a lahko šele po 2. svetovni vojni govorimo o 
normativni univerzalnosti ideje človekovih 
pravic. Takrat se je na mednarodni ravni 
uveljavila Mednarodna listina o človekovih 
pravicah (Splošna deklaracija človekovih pravic,2 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih 
pravicah3  in Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah).4  Danes se 
namesto pojma naravne pravice uporablja 
pojem človekove pravice, saj pravice ne izhajajo 
iz naravnih razlogov, ampak iz naših idej o tem, 
kaj je človeško.

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic je eno izmed osnovnih načel mednarodnega 
prava, človekove pravice predstavljajo mednarodne norme. Cilj koncepta človekovih 
pravic je varovanje pred zlorabami človekovega dostojanstva in temeljnih interesov.

Človekove pravice so neodtujljive pravice vseh ljudi, ne glede na državljanstvo, 
prebivališče, spol, etnično poreklo, barvo, vero, jezik ali katerikoli drug status. Vsi 
smo enakovredno upravičeni do človekovih pravic brez diskriminacije (1. člen Splošne 
deklaracije človekovih pravic: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo 
in enake pravice«). 

Vir: Jana Mahorčič

2 Splošna deklaracija človekovih pravic – Universal Declaration of Human Rights, sprejeta in razglašena z Resolucijo 
Generalne skupščine ZN 217 A (III) 10. decembra 1948. Dostopna prek: http://www.un.org/Overview/rights.html (10. 
december 2012).
3 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah – International Covenant on Civil and Political Rights, ki ga je 
sprejela in razglasila Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 2200 A(XXI) 16. decembra 1966, v veljavi od 23. marca 1976 
v skladu s 49. členom pakta. Dostopno prek: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en (10. december 2012).
4 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah – International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, ki ga je sprejela in razglasila Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 2200 A(XXI) 16. decembra 1966, v 
veljavi od 3. januarja 1976 v skladu s 27. členom pakta. Dostopno prek: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?chapter=4&lang=en&mtdsg_no=IV-3&src=TREATY (10. december 2012).
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Vse pravice so medsebojno povezane, soodvisne in nedeljive. Načeli enakost in 
nediskriminacija sta sestavini temeljnih pogodb o človekovih pravicah in sta izraženi v 
mednarodnih konvencijah o človekovih pravicah.

Človekove pravice so tako: temeljne (temelj vsem ostalim pravicam), splošne oz. 
univerzalne (pripadajo vsem ljudem, o tem obstaja splošen konsenz), vezane na 
človeka (pripadajo prvenstveno posamezniku), neodtujljive (so eksistenčno povezane 
s človekom), absolutne (kot celota imajo vseobsežno eksistenco), deklarativne narave 
(ni jih mogoče konstituirati, lahko se jih le deklarira), moralne in politične narave 
(človekove pravice v korist človekovih temeljnih dobrin omejujejo politično oblast oz. 
se uresničujejo v okviru politično konstituirane družbe) ter pravne (človekove pravice  
so pravno določene in zavarovane). Jedro ideje človekovih pravic je zagotovitev 
svobode posameznika.

Pravice lahko utemeljimo kot moralno in normativno lastnino in imajo pet glavnih 
elementov: nosilca pravice oz. subjekt pravice, vsebino pravice oz. objekt pravice, 
način uveljavljanja pravice (ali nekaj trdi, zahteva, uživa, uveljavlja), nosilca dolžnosti 
zagotavljanja pravice in utemeljitev pravice. Vsakdo poseduje človekove pravice, nosilci 
pravice so člani celotnega človeštva. 

Univerzalne človekove pravice 
so izražene in zagotovljene 
s pogodbenim pravom, z 
običajnim mednarodnim pravom, 
s splošnimi načeli in ostalimi 
sredstvi mednarodnega prava. 
Mednarodno pravo človekovih 
pravic določa dolžnosti vlad, da 
se odzovejo na določen način oz. 
da se vzdržijo določenih dejanj z 
namenom spodbujanja in varstva 
človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin posameznikov ali skupin. Države so dolžne spoštovati človekove pravice 
(se vzdržati posegov), aktivno zaščititi (proti posegom tretjih oseb) in izpolnjevati 
človekove pravice (uvesti pozitivne ukrepe).

Temelj širokega spektra prava človekovih pravic je Splošna deklaracija človekovih pravic 
(1948). Določa državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice. Zaradi 
svoje splošne sprejetosti se deklaracija uveljavlja kot del običajnega mednarodnega 
prava. Države imajo dolžnost spodbujati in varovati človekove pravice in temeljne 
svoboščine ne glede na njihov politični, ekonomski ali kulturni sistem.

Vir: UN Photo/Jean-Marc Ferré
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Za ustrezno varstvo človekovih pravic v globalni skupnosti je potrebno upoštevati, da 
pravice prinašajo tudi dolžnosti. Mednarodno pravo zahteva varstvo, spoštovanje in 
uresničevanje človekovih pravic, nevmešavanje v uživanje človekovih pravic, varstvo 
posameznikov in skupin posameznikov pred kršitvami človekovih pravic ter pozitivno 
prizadevanje za izboljšanje teh pravic. Spoštovanje človekovih pravic se ne nanaša 
samo na države, tudi vsak posameznik mora spoštovati človekove pravice.

Priznavanje človekovih pravic pomeni velik korak naprej v razvoju človeške družbe. 
Človekove pravice temeljijo na zahodni liberalistični koncepciji pravic, ki v procesu 
globalizacije vedno bolj prodira tudi v ostale dele sveta. Lahko bi rekli, da je ideja 
človekovih pravic sredstvo za doseganje skupnega človekovega napredka.

Prvo delitev človekovih pravic na tri »generacije« je leta 1979 predlagal francoski 
pravnik Karl Vasak v okviru Mednarodnega inštituta za človekove pravice. Njegova 
delitev je sledila trem velikim ključnim pojmom francoske revolucije: svoboda, enakost 
in bratstvo/solidarnost. 

Pojav človekovih pravic prve generacije (državljanske in politične pravice) povezujemo 
z buržoazno revolucijo. Te pravice se ukvarjajo predvsem s svobodo – služijo za 
zaščito posameznika pred državo. Med drugim vključujejo svobodo govora, pravico 
do poštenega sojenja ter svobodo mišljenja in verovanja (večinoma t. i. negativne 
pravice).

Pojav pravic druge generacije (ekonomske, socialne in kulturne pravice) povezujemo 
s socialistično revolucijo in so povezane z enakostjo – vsem ljudem zagotavljajo enako 
obravnavo. Med temi pravicami so med drugimi pravica do dela in pravičnega plačila, 
življenjskega standarda, izobraževanja ter pravica do sodelovanja v kulturnem življenju 
družbe. To so večinoma t. i. pozitivne pravice, saj nalagajo državam dolžnost uvajanja 
ukrepov, da se bodo te pravice lahko uresničevale. 

Tretja generacija pravic temelji na 
proti-kolonialistični revoluciji ter se 
osredotoča predvsem na bratstvo in 
solidarnost. Zajema skupino kolektivnih 
pravic: pravico do samoodločbe, do 
gospodarskega in družbenega razvoja, 
do sodelovanja pri dediščini človeštva, 
do miru, do humanitarne pomoči idr. 

1.2.1. Generacije človekovih pravic

Vir: Jana Mahorčič
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V nasprotju z obravnavo prve in druge generacije človekovih pravic se zdi opredelitev 
pravic tretje generacije skozi prizmo tradicionalno-pravne kategorije težka. V primerjavi 
s prvo in drugo generacijo pravic se tretja generacija, solidarnostne pravice, v prvi vrsti 
ne osredotoča na zaščito avtonomnosti posameznika – torej se pravice razlikujejo od 
klasične predstave o varstvu posameznika ali ozke skupine.

Tretja generacija človekovih pravic vsebuje kolektivne 
razvojne pravice narodov in skupin. Kolektivni razvoj 
človekovih pravic ima dve podvrsti: samoodločbo narodov 
(npr. za svoj politični status ter gospodarski, družbeni in 
kulturni razvoj) in nekatere posebne pravice etničnih in 
verskih manjšin (npr. za uživanje njihovih kultur, jezikov in 

religij). Gre za širok razred pravic, ki so pridobile potrditev skozi mednarodne sporazume 
in pogodbe, vendar so bolj sporne kot pravice prve in druge generacije. Te pravice so 
izražene predvsem v dokumentih, ki širijo t. i. mehko pravo (npr. Deklaracija iz Ria o 
okolju in razvoju, Osnutek deklaracije o pravicah domorodnih ljudstev in Deklaracija o 
pravici do razvoja). 

Prizadevanje za zaznavo nove globalne kompleksnosti s tretjo generacijo človekovih 
pravic je pomembno za kolektivno razsežnost pravic solidarnosti. O zapletenosti pravic 
tretje generacije se velikokrat razpravlja tudi v mednarodni skupnosti, saj pravice 
solidarnosti še niso dosegle pravnega stanja, bistvenega za njihovo polno izvajanje 
(nekatere države jih oklevajo sprejeti). Včasih je težko pravno opredeliti subjekte na 
eni strani in objekte pravic tretje generacije na drugi strani. Vendar pa ne moremo 
trditi, da se ni mogoče obračati na človekove pravice, če jih ne moremo uveljavljati z 
zakoni. Tudi pri večini pozitivnih pravic je implementacija veliko bolj pomembna kot 
pa uveljavitev z zakonom. Demokratične institucije in nevladne organizacije lahko 
učinkovito pomagajo pri spoštovanju teh pravic. Takšne nadzorne agencije so včasih 
lahko edini način vplivanja na mednarodno skupnost, njene agencije in vlade, da bi 
sodelovale pri spoštovanju obveznosti.

Temelj kulturnih pravic je načelo, da lahko vsakdo svobodno izraža pripadnost 
svojemu narodu, goji ter izraža svojo kulturo, uporablja svoj jezik in pisavo. Kulturne 
pravice so sklop kolektivnih človekovih pravic, ki pripadajo pripadnikom skupin, ki jih 
povezuje skupna vera, narodnost, etnična ali jezikovna pripadnost. Kulturne pravice 
torej omogočajo pripadnikom skupin, da vzgajajo otroke po vzoru njihovih prednikov, 
ohranjajo svoj jezik in jih varujejo pred zatiranjem s strani večinskega prebivalstva. 

1.2.2. Tretja generacija človekovih pravic

Vir: UN Photo/Kibae Park

1.2.2.1. Koncept kulturnih pravic in varstva okolja
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Med kulturne pravice sodi v prvi vrsti pravica do izobraževanja. Ta vsem omogoča, da 
se pod enakimi pogoji vpisujejo v izobraževalne programe, država pa mora ustvarjati 
možnosti za to. Kulturne pravice so zelo pomembne, saj je kultura pomemben del 
vsakega posameznika.

Zaradi posledic onesnaževanja in uničujočega delovanja so bile v drugi polovici 20. 
stoletja sprejete mnoge mednarodne pogodbe in lokalni zakoni ter predpisi o varstvu 
okolja. V začetku ti zakoni niso povezovali človekovih pravic in varstva okolja. Od 70. let 
20. stoletja pa je bila povezava med tema dvema konceptoma vedno bolj prepoznana 
– prepoznano je bilo, da je čisto in zdravo okolje ključno za uresničevanje človekovih 
pravic, kot npr. pravice do življenja, osebne integritete, družinskega življenja, zdravja 
in razvoja, saj je vsak človek odvisen od varstva okolja kot temeljnega vira življenja. Po 
nesrečah, kot npr. v Bhopalu in Černobilu, je postalo priznano, da so človekove pravice 
in okolje tako inherentno povezane, da je čisto in zdravo okolje človekova pravica.

Vir: Ana Podgornik
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Široki in konkretni cilji mednarodne skupnosti 
– kot so opredeljeni v mednarodno sprejetih 
razvojnih ciljih, kot so npr. milenijski razvojni 
cilji – podpirajo strategije in aktivnosti 
UNESCO. Tako edinstvene kompetence 
UNESCO v izobraževanju, znanosti, kulturi ter 
komuniciranju in informiranju prispevajo k 
doseganju teh ciljev.

Poslanstvo UNESCO je prispevati h gradnji miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu 
razvoju in medkulturnemu dialogu skozi izobraževanje, znanost, kulturo, komunikacije 
in informacije.

2 UNESCO

Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO) je bila ustanovljena s sprejetjem 
Ustave UNESCO5  leta 1945 kot specializirana agencija 
OZN. Delovanje UNESCO je usmerjeno v ustvarjanje pogojev za dialog 
med civilizacijami, kulturami in ljudstvi, temelječ na spoštovanju 
skupnih vrednot. Skozi ta dialog lahko svet doseže globalno vizijo 
trajnostnega razvoja, ki zajema spoštovanje človekovih pravic, 
vzajemno spoštovanje in odpravo revščine, kar predstavlja jedro 
aktivnosti UNESCO. Članstvo UNESCO danes obsega 195 držav in 8 
pridruženih članic.

Vir: UNESCO/Michel Ravassard

5 Ustava UNESCO – The Constitution of UNESCO, podpisana 16. novembra 1945, v veljavi od 4. novembra 1946. Dostopna 
prek: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (10. december 
2012).
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V središču delovanja UNESCO sta dve globalni prioriteti: Afrika in enakost spolov. 

Delovanje UNESCO je usmerjeno k cilju, da bi bil vsak človek deležen osnovne 
izobrazbe. Veliko pozornost posveča tudi izobraževanju o zdravju, zlasti o virusu HIV 
in preventivnih ukrepih proti AIDS-u v Afriki. Eden od ciljev je tudi, da bi vsi ljudje 
na svetu dosegli izobrazbo druge stopnje, ki bi jim približala naravoslovne, tehnične, 
humanistične in jezikoslovne vede, kar bi za prebivalstvo v svetovnem merilu pomenilo 
kakovostnejše življenje in večjo blaginjo.

2.1 Cilji, področja delovanja in struktura UNESCO

2.1.1. Cilji delovanja UNESCO

* DOsEČI KVALITETNO IzObRAzbO za vse in vseživljenjsko učenje;

* mObILIzIRATI zNANjA zNANOsTI IN POLITIK za trajnostni razvoj;

* NAsLOVITI NAsTAjAjOČE DRUžbENE IN ETIČNE IzzIVE;

* sPODbUjATI KULTURNO RAzNOLIKOsT, medkulturni dialog in kulturo miru;

* GRADITI INKLUzIVNE NA zNANjU TEmELjEČE DRUžbE skozi 
informiranje in komuniciranje.

Znotraj teh dveh prioritet si je UNESCO zadal naslednje cilje:

2.1.2. Področja delovanja UNESCO

* IzObRAžEVANjE;

* NARAVOsLOVNE zNANOsTI;

* DRUžbOsLOVNE zNANOsTI IN HUmANIsTIKA;

* KULTURO;

* INfORmACIjE IN KOmUNIKACIjE.

UNESCO pokriva pet področij delovanja:

2.1.2.1. Izobraževanje
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Prednostne naloge na področju izobraževanja so:
* izvajanje aktivnosti programa Izobraževanje za vse (Education for All, EFA), 
zagotovitev globalne koordinacije in podpore državam članicam za uresničitev ciljev 
EFA ter razvojnih ciljev za novo tisočletje na podlagi Globalnega akcijskega načrta 
(Global Action Plan, GAP);

* spodbujanje kakovostnega izobraževanja za vse na vseh ravneh, v formalnem in 
neformalnem izobraževanju, s posebnim poudarkom na šibkih in ranljivih skupinah.

UNESCO pomaga in spodbuja države k razvoju znanosti, tehnike in tehnologije, 
prizadeva si za ohranjanje ekosistemov – morja in sladkih voda, ter trajnostni razvoj. 
Najširša opredelitev aktivnosti UNESCO na področju naravoslovnih znanosti so 
prizadevanja za mir, napredek v znanosti, tudi z etičnega vidika, in vsesplošen družbeni 
razvoj.

Velik poudarek je namenjen ohranjanju čiste pitne vode, ki je ključnega pomena za 
življenje na Zemlji. Med letoma 2005 in 2015 UNESCO izvaja t. i. program Voda za 
življenje (Water for Life), ki sovpada s programom Desetletje izobraževanja za trajnostni 
razvoj (Decade of Education for Sustainable Development).

Vir: Jana Mahorčič

2.1.2.2. Naravoslovne znanosti
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Prednostne naloge na področju naravoslovnih znanosti so:
* promocija raziskav in usposabljanje na področju naravoslovnih znanosti;

* spodbujanje politik in krepitev zmogljivosti v znanosti, tehnologiji in inovacijah s 
posebnim poudarkom na elementarnih znanostih in energiji;

* pripravljenost na naravne nesreče in pomoč.

Dejavnosti UNESCO na področju družboslovnih znanosti in humanistike zajemajo 
aktivnosti na področju etike, človekovih pravic, športa, filozofije itd.

Prednostne naloge na področju družboslovnih znanosti in humanistike so:
* promocija načel, običajev in etičnih norm, pomembnih za znanstveni in tehnološki 
razvoj;

* spodbujanje povezav na področju proučevanja družbenih sprememb;

* prispevek k dialogu med narodi ter miru prek filozofije in humanistike ter promocija 
človekovih pravic in boj proti diskriminaciji.

Eden od ciljev UNESCO je večji prispevek k medkulturnemu dialogu in pluralizmu, kateri 
temelji na spoštovanju medkulturnih razlik in ohranjanju skupne dediščine človeštva. 
UNESCO spodbuja razvoj umetnosti in kulturno raznolikost, pri čemer se osredotoča 
predvsem na ohranjanje in zaščito kulturne dediščine.

Vir: Jana Mahorčič

2.1.2.3. Družboslovne znanosti in humanistika

2.1.2.4. Kultura
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Umetniško ustvarjanje spodbuja z obeleževanjem raznih praznikov, ki se navezujejo 
na perečo družbeno problematiko ali umetnost, med drugim pa najbolj poznamo 
podeljevanje nagrad umetnikom (nagrada UNESCO za promocijo umetnosti), 
znanstvenikom (npr. nagrada Kalinga za popularizacijo znanosti ter nagrada UNESCO – 
L’Oreal »Za ženske v znanosti«) in obrtnikom (UNESCO pečat odličnosti za rokodelske 
izdelke).

UNESCO pripravlja tudi spominske slovesnosti (praznovanje obletnic) za osebnosti 
svetovnega pomena, ki jih sicer praznujejo v državi, v kateri je bila oseba rojena, v njej 
delovala oz. tam pustila pečat.

Prednostne naloge na področju kulture so:
* promocija kulturne raznolikosti z varstvom dediščine in spodbujanja kulturno-
umetniškega izražanja;

* promocija socialne kohezije s spodbujanjem pluralizma in medkulturnega dialoga.

V sklopu cilja ustvarjanja prostega pretoka idej v besedi in sliki si UNESCO prizadeva 
za vzpostavitev takih razmer v družbi, ki bodo omogočale prost pretok znanja, kar bo 
pripomoglo k napredku in razvoju. Cilj torej zajema čim širši dostop do informacij in 
znanja, pri čemer je poudarek na svobodi govora in razvijanju komunikacije, ki jo lahko 
uporabimo v znanosti, izobraževanju in kulturi.

UNESCO spodbuja svobodo govora in tiska kot temeljno človekovo pravico. Medijem 
poskuša zagotavljati neodvisnost in podpira pluralizem, ki ga razume kot temelj 
demokracije, v okviru razvoja medijev pa zlasti v tretjem svetu spodbuja izobraževanje 
žensk kot novinark. Podpira tudi razvoj in posodobitev knjižnic kot stebrov znanja in 
izobraževanja. 

2.1.2.5. Informacije in komunikacije
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Zaveda se tudi velikega pomena interneta in v njem vidi možnost za širitev znanja, 
pridobivanja znanj in veščin, učenja tujih jezikov ipd. 

Prednostne naloge na področju informacij in komunikacij so:
* spodbujanje svobodne, samostojne in pluralistične komunikacije ter univerzalnega 
dostopa do informacij;

* promocija inovativnih aplikacij informacijske in komunikacijske tehnologije za 
trajnostni razvoj.

Glavni organi UNESCO so Generalna konferenca, Izvršilni odbor, generalni direktor in 
Sekretariat. 

Generalno konferenco UNESCO sestavljajo delegacije držav članic, ki imajo vsaka en 
glas. Sestaja se na rednih sejah vsaki dve leti, poleg predstavnikov držav članic pa 
se je udeležujejo tudi predstavniki pridruženih članic, opazovalci držav nečlanic ter 
predstavniki medvladnih in nevladnih organizacij. Generalna konferenca se lahko, če je 
potrebno, sestane tudi na izrednih sejah, kar se je do zdaj zgodilo le štirikrat.

Naloge vodenja in upravljanja UNESCO opravlja 
Izvršilni odbor, ki se sestaja dvakrat na leto. Izvršni 
odbor pripravlja in skrbi za izvedbo sej Generalne 
konference, le-ta pa izvoli njegove člane in mu vsaki 
dve leti določi nove naloge. Izvršilni odbor je tudi vez 
z OZN ter drugimi specializiranimi agencijami OZN in 
medvladnimi organizacijami.

Generalnega direktorja UNESCO voli Generalna 
konferenca na predlog Izvršilnega odbora za obdobje 
štirih let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. 
Generalni direktor UNESCO oz. njegov namestnik se 
mora udeležiti vseh zasedanj Generalne konference in 
Izvršilnega odbora ter komisij organizacije, vendar nima 

glasovalne pravice. Pripravlja osnutek dela organizacije in oceno finančnih stroškov, 
predstavlja UNESCO v odnosih z drugimi specializiranimi agencijami OZN in državami 
članicami UNESCO. 

Sekretariat UNESCO je izvršilna veja v organizaciji. Sestavljajo ga generalni direktor in 
okrog 2000 uradnikov iz 170 držav. Približno ena tretjina dela v 65 UNESCO uradih, ki 
se nahajajo na različnih koncih sveta. 

2.1.3. Struktura UNESCO

Vir: UNESCO/Niamh Burke
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Družino UNESCO pa sestavljajo države članice, nacionalne komisije, stalne delegacije, 
parlamentarci, civilna družba in javno-zasebna partnerstva. Večina držav članic je 
ustanovila stalne delegacije pri UNESCO, ki jih vodijo veleposlaniki; delegacije skrbijo 
za stike med organizacijo in svojimi vladami. Vse države članice so ustanovile tudi 
nacionalne komisije za UNESCO, ki so nacionalna sodelovalna telesa, katerih namen 
je povezovanje vladnih in nevladnih teles z delom organizacije. Države članice in 
pridružene članice so določile eno ali več ministrstev, odgovornih za odnose z UNESCO 
in področja pristojnosti UNESCO. UNESCO tudi poudarja prizadevanja za vključevanje 
nacionalnih (člani parlamentov) in lokalno izvoljenih predstavnikov (občinske uprave in 
lokalne oblasti) v svoje aktivnosti.

Eno izmed prednostnih področij delovanja UNESCO je zaščita naravne in kulturne 
dediščine s ciljem spodbujanja umetnosti in kulturne raznolikosti. Svetovna dediščina 
je naša dediščina iz preteklosti, s katero živimo danes in jo bomo zapustili prihodnjim 
generacijam. Naša kulturna in naravna dediščina je nenadomestljiv vir življenja in 
navdiha.

Kar dela koncept svetovne dediščine izjemen, je njegova univerzalna uporaba. 
Znamenitosti pripadajo vsem ljudem sveta ne glede na to, na katerem ozemlju se 
znamenitosti nahajajo. UNESCO si prizadeva za prepoznavanje, zaščito in ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine po svetu, za katero velja, da ima neprecenljivo vrednost 
za človeštvo. Zaščita naravne in kulturne dediščine je bila vzpostavljena s sprejetjem 
Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine6  leta 1972.

2.2 Delovanje UNESCO pri zaščiti naravne in kulturne 
dediščine

Vir: Ana Podgornik

UNESCO spomenik: Samostan Geghard, Armenija

6 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine – Convention Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage, sprejeta in razglašena 16. novembra 1972 s strani Splošne konference UNESCO v Parizu. Dostopna 
prek: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (9. december 2012).



25

Poslanstvo UNEsCO glede svetovne dediščine je:
* spodbujati države k podpisu konvencije in zagotavljanju zaščite njihove naravne in 
kulturne dediščine;

* spodbujati države podpisnice konvencije k imenovanju znamenitosti, ki se nahajajo 
na njihovem ozemlju, za vpis v seznam svetovne dediščine;

* spodbujati države podpisnice konvencije k pripravi načrtov upravljanja in 
vzpostavitev sistemov poročanja o ohranjanju znamenitosti svetovne dediščine;

* pomagati državam podpisnicam konvencije ohranjati znamenitosti svetovne 
dediščine z zagotavljanjem tehnične pomoči in strokovnega usposabljanja; 

* zagotoviti nujno pomoč za znamenitosti svetovne dediščine v neposredni 
nevarnosti;

* podpirati države podpisnice konvencije pri aktivnostih ozaveščanja javnosti o 
pomenu ohranjanja svetovne dediščine;

* spodbujati sodelovanje lokalnega prebivalstva pri ohranjanju njihove naravne in 
kulturne dediščine;

* spodbujati mednarodno sodelovanje pri ohranjanju svetovne naravne in kulturne 
dediščine.

Republika Slovenija (RS) je bila v UNESCO sprejeta 27. maja 1992 kot 167. članica; 
5. novembra 1992 pa je ratificirala tudi Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in 
naravne dediščine.

Na podlagi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih 
sporazumov je Vlada RS dne 29. julija 2010 sprejela sklep o ustanovitvi in določitvi 
nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (SNKU),7  ki je stalno posvetovalno 
telo Vlade RS in deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

Vloga SNKU je, da svetuje Vladi RS in njenim organom ter delegacijam ob generalni 
konferenci UNESCO in drugih mednarodnih sestankih v vseh zadevah s področja 
delovanja UNESCO; povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih ter nevladnih organov 
in organizacij v izvajanju programskih aktivnosti UNESCO v Sloveniji ter njihovo 
sodelovanje v aktivnostih zunaj države; skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v 
Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju ter izvajanju programa 
in aktivnosti UNESCO; spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in omogoča 
UNESCO prek svojih širokih mednarodnih aktivnosti; koordinira aktivnosti z drugimi 
nacionalnimi komisijami, sedežem UNESCO in regionalnimi uradi UNESCO ter izvaja 
druge aktivnosti, ki so povezane s splošnimi cilji UNESCO.

2.3 UNESCO v Sloveniji 

7 Sklep o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO št. 01201-15/2010. Uradni list Republike 
Slovenije 69/2010 z dne 27. avgusta 2010. 
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Naloge, za katere je SNKU glede na njeno vlogo v Sloveniji zadolžena, so obravnava 
možnosti sodelovanja RS z UNESCO na področju izobraževanja, znanosti, kulture, 
komunikacij in drugih programskih nalog UNESCO ter obveščanje Vlade RS o svojih 
predlogih; obravnava programov, projektov in drugih aktivnosti UNESCO ter priprava 
predlogov za njihovo izvajanje in vključevanje RS v te aktivnosti oz. sodelovanje 
prek svojih delegatov na mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in drugih 
srečanjih, organiziranih v okviru programov UNESCO doma in v tujini; priprava izhodišč za 
nastop vladne delegacije na zasedanjih generalne konference UNESCO ter predlaganje 
sestave delegacij, udeležencev na drugih sestankih UNESCO ter predstavnikov RS v 
organih UNESCO; priprava mnenja o sklepanju in izvajanju konvencij in priporočil ter 

drugih dokumentov, sprejetih v okviru pristojnosti 
UNESCO, ter podajanje pobud za njihovo uporabo v 
RS; podajanje pobud in predlogov za pripravo poročil 
in drugih informativnih gradiv, ki seznanjajo UNESCO s 
stanjem na področju izobraževanja, znanosti, kulture, 
komunikacij in drugih področij v pristojnosti UNESCO 
v RS, ter za pripravo statističnih in drugih podatkov 

s teh področij; podajanje pobud za vključevanje organizacij, strokovnih društev in 
posameznikov v njegove aktivnosti; obveščanje javnosti o ciljih in akcijah UNESCO, 
obravnava vprašanj v zvezi s predstavljanjem najpomembnejših dokumentov, 
sprejetih v UNESCO, širši javnosti ter njihovega prevajanja v slovenščino ter obravnava 
drugih vprašanj s področja sodelovanja RS z UNESCO. Komisija deluje na podlagi 
poslovnika, ki ga je sprejela na svoji konstitutivni seji 23. novembra 2010. SNKU tako 
skrbi za uresničevanje poslanstva UNESCO ter povečevanje njene učinkovitosti in 
prepoznavnosti v Sloveniji. Aktualni predsednik SNKU je prof. dr. Radovan Stanislav 
Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani.

UNESCO želi spodbuditi identifikacijo, zaščito in ohranjanje svetovne kulturne in 
naravne dediščine, ki je izjemne vrednosti za človeštvo. Na območju RS so bile do sedaj 
na UNESCO seznam svetovne dediščine vpisane Škocjanske jame leta 1986 kot primer 
naravne dediščine ter prazgodovinska kolišča okoli Alp (2011) in dediščina živega 
srebra v Almadénu (Španija) in Idriji (2012) kot primer kulturne dediščine.

V letu 2011 pa je Slovenija pričela s pripravo dveh transnacionalnih nominacij za vpis 
na UNESCO seznam svetovne dediščine, in sicer nominacijo Dinarskega krasa in del 
arhitekta Jožeta Plečnika.



27

Varstvo kulturne dediščine v Sloveniji ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008),8  
kjer je zapisano, da država ščiti nepremično in premično kulturno dediščino ter ureja 
njeno varstvo z določanjem odgovornosti države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Kulturna dediščina v Sloveniji je opisana kot: 
     območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov   
     oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 
    dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in 
      širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega 
    pomena v javnem interesu.9 

Ta definicija vključuje arheološka najdišča in predmete, naselbinska območja, 
oblikovano naravno in kulturno krajino, stavbe umetnostne, zgodovinske ali tehnične 
pričevalnosti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki slovenske politične, 
gospodarske in kulturne zgodovine, arhivsko in knjižnično gradivo in druge predmete, 
ki imajo vrednost kulturne dediščine v Sloveniji. Ta dediščina je imenovana kot 
pripomoček za pridobitev izobraževalnega in naprej podanega znanja prejšnjih obdobij 
nacionalnega ozaveščanja in krepitve kulturne identitete. Zaščita je sestavljena 
iz vzdrževanja in restavracije dediščine, preprečevanja nevarnosti, povečevanja 
uresničevanja kulturne funkcije dediščine, zagotavljanja javnega dostopa do dediščine 
za pregled in raziskave ter odgovornosti za razvoj sistema varstva. Registrirana kulturna 
dediščina v Sloveniji odraža značilnosti naselitvene podobe in razpršenosti skoraj 6.000 
naselij ter razdelitve v 210 lokalnih skupnosti. Zato ima država tudi tako veliko število 
različnih zaščitenih enot kulturne dediščine in več kot 8.000 kulturnih spomenikov. 
Med njimi ima Slovenija kar 6 enot naravne in kulturne dediščine, ki so pod UNESCO 
zaščito.

Na UNEsCO seznamu svetovne dediščine se nahajajo: 
* Škocjanske jame (1986);

* prazgodovinska kolišča okoli Alp (2011);

* dediščina živega srebra v Almadénu in Idriji (2012).

Na UNESCO poskusnem seznamu svetovne dediščine pa se trenutno nahajajo Klasični 
kras (1994), Fužinske planine v Bohinju (1994) in partizanska bolnišnica Franja (2000).

2.3.1. Zaščitena UNESCO dediščina v Sloveniji

8 Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Uradni list Republike Slovenije 16/2008 z dne 15. februarja 2008. 
9 Ibid.
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Kot prva znamenitost so bile 28. novembra 1986 na UNESCO seznam svetovne 
dediščine uvrščene Škocjanske jame, ki so naravni pojav izjemne svetovne vrednosti. 
Ta izjemen sistem apnenčastih jam obsega sesute doline, približno 6 km podzemnih 
rovov v skupni globini več kot 200 m, številne slapove in eno od največjih znanih 
podzemnih dvoran. Škocjanske jame, ki se nahajajo na območju krasa, so eno najbolj 
znanih območij na svetu za preučevanje kraških pojavov. 

Pri utemeljitvi strokovnih meril za območja svetovne dediščine na področju narave 
je komisija pri Škocjanskih jamah izpostavila, da jame predstavljajo največji doslej 
znan podzemni kanjon na svetu, ki predstavlja primer kontaktnega (stičnega) krasa 
in je hkrati izjemen ekosistem, v 
katerem živijo ogrožene živalske 
vrste (človeška ribica), kar uvršča 
jamo med primere izjemne 
naravne lepote. Območje ima 
tudi velik kulturno-zgodovinski 
pomen, saj je bilo poseljeno vse 
od mezolitika (pred 10.000 leti, 
srednja kamena doba). Slovenija je 
ponosna na ta izredno lep naravni 
jamski sistem, ki se lahko postavi 
ob bok znamenitostim, kot sta 
Grand Canyon in Veliki koralni 
greben.

Preostanki dveh prazgodovinskih kolišč z Ljubljanskega 
barja so bili 30. junija 2011 dodani k drugi pomembni 
dediščini prazgodovinskih kolišč okoli Alp, ki zajema 
izbor 111 od skupno 1.000 arheoloških območij v 
šestih alpskih državah. Na povabilo Švice kot vodilne 
partnerice se je Slovenija pridružila Franciji, Nemčiji, 
Avstriji in Italiji pri pripravi transnacionalne serijske 
nominacije Prazgodovinska kolišča okoli Alp na UNESCO 
seznam svetovne dediščine. Vse države so predhodno 
poskrbele za vpis te arheološke dediščine na UNESCO 
poskusni seznam svetovne dediščine.

2.3.1.1. Škocjanske jame

Vir: Park Škocjanske jame

2.3.1.2. Kolišča na Ljubljanskem barju

Vir: Krajinski park Ljubljansko barje
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Predaji dokumentacije Centru UNESCO za svetovno dediščino v Parizu dne 26. januarja 
2010 so sledili natančni kabinetni in terenski pregledi strokovnih svetovalnih teles 
Centra za svetovno dediščino. Odbor UNESCO za svetovno dediščino je kandidaturo 
obravnaval poleti 2011 in se odločil za vpis na seznam. 

Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju so zastopana in predstavljena z dvema 
lokacijama pri Igu. Svojo kompleksnostjo predstavljata vse bogastvo in raznolikost 
koliščarske dediščine v tem delu alpskega obrobja. Med najbolj imenitne najdbe 
moremo šteti ostanke lesenega kolesa, do sedaj najstarejšega najdenega kolesa z osjo 
na svetu, ki je staro približno 5.200 let in so ga odkrili na Ljubljanskem barju.

Dne 30. junija 2012 je bila na zasedanju Odbora UNESCO za svetovno dediščino v St. 
Peterburgu na seznam svetovne dediščine dodana dediščina živega srebra v Almadénu 
(Španija) in Idriji (Slovenija). Ocenjeno je bilo, da nominirano območje izpolnjuje pogoj 
izjemne univerzalne vrednosti oz. celovitosti in avtentičnosti medcelinske trgovine z 
živim srebrom. Skupaj predstavljata dva največjih rudnikov živega srebra na svetu, ki 
obratujeta še v današnjih dneh.

Utemeljitev temelji na dejstvu, 
da sta bila Almadén in Idrija dva 
najpomembnejša rudnika za 
pridobivanje živega srebra na svetu, 
da sta bila zgodovinsko povezana in 
da sta skupaj ohranila raznoliko in 
edinstveno industrijsko ter tehnično 
dediščino glede pridobivanja 
živega srebra in oba ustrezno 
predstavljata različne vidike »kulture 
živega srebra« tako v tehniškem, 
industrijskem in gospodarskem, 

kot tudi na splošno v kulturnem, urbanem, socialnem in ekološkem smislu. Idrija in 
Almadén sta v novem veku pomembno sooblikovala svetovno zgodovino. V teh dveh 
rudnikih pridobljeno živo srebro se je v južnoameriških rudnikih srebra in zlata od 
srede 16. stoletja uporabljalo v procesu amalgamacije za pridobivanje teh žlahtnih 
kovin. Zlato in srebro se je kot bogastvo vračalo v Evropo in tukaj spodbujalo razvoj 
gospodarstva ter omogočalo razcvet znanosti, umetnosti oz. kulture nasploh.

2.3.1.3. Rudnik živega srebra v Idriji

Vir: Rudnik živega srebra Idrija
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Slovenija je v letu 2011 začela s koordinacijo projekta »Dinarski kras«. Park Škocjanske 
jame kot koordinator projekta usklajuje priprave skupne nominacije s partnerji iz 
Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Italije in Slovenije.

Slovenija je skupaj s Češko Republiko v letu 2011 pričela s pripravami serijske 
transnacionalne nominacije za vpis del arhitekta Jožeta Plečnika na UNESCO seznam 
svetovne dediščine.

2.3.1.4. Dinarski kras in dela arhitekta Jožeta Plečnika

Vir: Visit Ljubljana

Vir: Razvoj Krasa
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