
 

                             

                                                                                                                                                                                                                                            

OKROGLA MIZA  

ob 30-letnici Konvencije o otrokovih pravicah in 20-letnici njenih 
vsebinskih protokolov 

SLOVENIJA ZA OTROKOVE PRAVICE  

KAKO LAHKO IZBOLJŠAMO POLOŽAJ OTROK V SVETU  

 

Ljubljana, 29. januar 2020  
 

KONCEPTNI DOKUMENT in PROGRAM 

 

Vsebina 

V letu 2019 Konvencija o otrokovih pravicah praznuje 30. obletnico, v letu 2020 pa njena 

vsebinska izbirna protokola glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih in glede prodaje otrok, 

otroške prostitucije in otroške pornografije 20. obletnico. Konvencija je mednarodnopravni 

dokument na področju človekovih pravic, ki ima največ držav pogodbenic. S priznanjem otroka 

kot nosilca pravic in ne le kot predmeta zaščite, celovito obravnavo pravic v vseh življenjskih 

okoliščinah in edinstvenimi vodilnimi načeli je konvencija bistveno pripomogla k izboljšanju 

položaja otrok po svetu. 

  

Slovenija je prepoznana po svojih aktivnostih na področju promocije otrokovih pravic v številnih 

mednarodnih in regionalnih organizacijah. Vendar pa niso le vladni predstavniki tisti, ki 

sodelujejo pri aktivnostih varstva otrokovih pravic na mednarodni ali regionalni ravni. Poleg 

"klasičnih" zunanjepolitičnih aktivnosti in aktivnostih mednarodnega razvojnega sodelovanja in 

humanitarne pomoči, so slovenski vladni in nevladni deležniki aktivni tudi preko mednarodnega 

tehničnega sodelovanja ali pa v okviru združenj. Na mednarodnem področju so aktivni tudi sami 

otroci in mladostniki. 

 

Okrogla miza bo namenjena predstavitvi aktivnosti različnih slovenskih deležnikov v podporo 

otrokovim pravicam  na mednarodni ravni. 

 

Obletnice na področju otrokovih pravicah predstavljajo priložnost, da pogledamo: 

- kako različni slovenski deležniki sodelujejo pri izvajanju konvencije in njenih izbirnih 

protokolov v mednarodnih ali regionalnih forumih, dvostranskih odnosih ali s konkretnimi 

projekti na terenu,  

- kako Slovenija kolektivno prispeva k uresničevanju otrokovih pravic po svetu in  

- kako te aktivnosti  vplivajo na otrokove pravice v Sloveniji. 

 

 

 



Program  

Ministrstvo za zunanje zadeve, Velika sejna soba (Licej), Prešernova 25, 1000 Ljubljana 
 

15.00-15.10 Uvodna pozdrava 

dr. Miroslav Cerar, minister za zunanje zadeve 

g. Peter Svetina, varuh človekovih pravic 

 

15.10 – 16.00 Predstavitve različnih oblik mednarodnega sodelovanja na področju 

otrokovih pravic 

- g. Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, UKP, 

Generalna policijska uprava, 

- mag. Ružica Boškič, Direktorat za družino,  Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, 

- g.  Dino Šujak, projektni vodja, ITF Ustanova za krepitev človekove 

varnosti,  

- g. Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije, član 

upravnega odbora Eurochild, 

- predstavnik_ica otrok. 

 

Moderatorka: veleposlanica Tatjana Miškova, v.d. generalne direktorice 

Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo, 

Ministrstvo za zunanje zadeve 

 

16.00-16.45 Razprava  

 

 

 


