
 

 

Strpnost, Deklaracija o načelih strpnosti, mednarodni dan strpnosti 

  

ZADEVA: SPOROČILO ZA JAVNOST – SLOVENSKI PREVOD 

UNESCOVE DEKLARACIJE O NAČELIH STRPNOSTI in MEDNARODNI DAN 

STRPNOSTI 

 

  

Spoštovani! 

  

Sporočamo Vam, da smo na Izobraževalnem centru Eksena v okviru našega 

človekoljubnega projekta Mi smo ZA STRPNOST! nedavno samoiniciativno naredili 

slovenski prevod Deklaracije o načelih strpnosti, ki jo je leta 1995 sprejela organizacija 

UNESCO, in ga dali v prosto uporabo javnosti: 

www.eksena.si/index.php/deklaracija-o-nacelih-strpnosti 

  

Pripravili smo tudi tiskano publikacijo s prevodom deklaracije, ki jo bomo s soglasjem 

Slovenske nacionalne komisije za UNESCO ter Urada za UNESCO pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport v namen promocije strpnosti in mednarodnega dneva 

strpnosti brezplačno razposlali slovenskim vrtcem in osnovnim šolam, medijem ter 

določenim državnim, vladnim in nevladnim ustanovam ter posameznikom. 

  

V ta namen se bomo 16. novembra, na mednarodni dan strpnosti, v prostorih Državnega 

zbora tudi osebno sestali s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom Brglezom, ki mu 

bomo svečano podarili tiskan izvod publikacije. Podarili pa jo bomo tudi poslancem 

Državnega zbora in svetnikom Državnega sveta. 

  

Vrtcem in osnovnim šolam smo poslali tudi predlog programa z aktivnostjo za obeležitev 

mednarodnega dneva strpnosti, ki ga bodo lahko po lastni želji in presoji vključili v svoj 

vzgojno-izobraževalni program za 16. november. 

  

Ob vsem pa Vam vljudno sporočamo, da bomo tudi Vaši medijski hiši podarili tiskan 

izvod Deklaracije, in upamo, da Vam bo pomagala pri pomembnem poslanstvu ščitenja 

javnega interesa in služenja javnosti z obveščanjem ter informiranjem javnosti z resnico in 

dejstvi. Podpora in zavezanost resnici pa je tudi predpogoj in ključna za uresničevanje 

strpnosti, ki je v tem svetu nujnost za gradnjo družbe na temeljih miru. 

  

http://www.eksena.si/index.php/deklaracija-o-nacelih-strpnosti


 

 

Deklaracija o načelih strpnosti v 3. členu med drugim pravi: »… mediji so v stanju, da lahko 

igrajo konstruktivno vlogo pri pospeševanju svobodnega in odprtega dialoga ter razprave, 

razširjajo vrednost strpnosti in izpostavljajo nevarnost ravnodušnosti do vzpona nestrpnih 

skupin in ideologij …« 

  

V naslednjih dneh Vam bomo v namen seznanjanja javnosti poslali dodatno gradivo in 

informacije o našem projektu. 

  

Vabimo Vas, da z deljenjem te novice javnosti sodelujete z nami pri promociji strpnosti in 

mednarodnega dneva strpnosti v Sloveniji. 

  

Z vljudnimi pozdravi, 

  

dr. Nejc Jelen, uni. dip. biok., 

Vodja projekta Mi smo ZA STRPNOST! | Izobraževalni center Eksena 

 


