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Mladinski natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic  

na temo podnebnih sprememb 

 

Na mednarodni dan mladih (12. avgust)1 vas Društvo za Združene narode za Slovenijo in 

Platformo SLOGA vabita k sodelovanju na nagradnem mladinskem natečaju ob mednarodnem 

dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja so podnebne spremembe. Na natečaju 

lahko sodelujete mladi, stari od 12 do 29 let. Nagradni natečaj je razdeljen na tri sklope: 1) 

literarni natečaj, 2) fotografski natečaj ter 3) natečaj za meme (objava za socialna omrežja). 

Prva nagrada literarnega natečaja je pametna ura2, fotografskega natečaja komplet z očali 

za virtualno resničnost3, za meme natečaj pa komplet za vloganje4. Rok za oddajo del je 

PODALJŠAN do 30. novembra 2022.  

 

10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v 

Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na 

globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, 

enake pravice in da so do svojih pravic ter svoboščin upravičeni ne glede na rasno 

pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali 

socialno pripadnost, premoženje, kraj rojstva ali katero koli drugo okoliščino. 

 

Z obeležitvijo dneva človekovih pravic si tudi na Društvu za ZN prizadevamo opozarjati 

na pomen varstva in spoštovanja teh temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti Društvo za ZN za 

Slovenijo že sedemnajsto leto objavlja natečaj, tudi letos pa se je soorganizaciji ponovno 

pridružila Platforma SLOGA s projektom Climate of Change. Glavni cilj tega projekta je 

zgraditi boljšo prihodnost tako za podnebne migrante, ta človeški obraz podnebnih 

sprememb, kakor tudi za mlade, ki bodo doživeli najhujše učinke podnebne krize. 

 

Z natečajem želimo mladim ponuditi priložnost, da svoje vtise in razmišljanja o povezavi 

                                                           
1 Leta 1999 je Generalna skupščina Združenih narodov 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih, katerega namen 
je razpravljati o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade in opozarjati na pomen mladih v družbi nasploh. Cilj je pravičnejši, 
enakopravnejši in svobodnejši svet, v katerem ni zapostavljena nobena mlada oseba – ne glede na spolno usmerjenost, 
spol, raso, državljanstvo, invalidnost ali kakršno drugo osebno okoliščino. 
2 Okvirna vrednost nagrade je 250 EUR. 
3 Okvirna vrednost nagrade je 150 EUR. 
4 Okvirna vrednost nagrade je 100 EUR. 

https://climateofchange.info/slovenia/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.sloga-platform.org/
https://climateofchange.info/slovenia/
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med človekovimi pravicami in podnebnimi spremembami izrazijo skozi besedo in/ali 

fotografijo.  

Mladi, ujemite ideje in nam pošljite esej, fotografijo ali meme! 

 

1. O NATEČAJU 

 

Na natečaju lahko sodelujejo mladi stari od 12 do 29 let.  

 

Rok za oddajo del je PODALJŠAN do  30. novembra 2022. 

 

Natečaj je razdeljen na tri sklope: 

1. literarni natečaj: omejitev dolžine eseja/razmišljanja je 400 besed; 

2. fotografski natečaj: fotografije naj bodo ločljivosti 100–250 ppi.  

3. natečaj za meme: objava, primerna za socialna omrežja (prednostno Instagram) 

 

1. LITERARNI NATEČAJ 

Prijavljeno delo naj vsebuje avtorjevo razmišljanje v dolžini do 400 besed na temo 

podnebnih sprememb in človekovih pravic. 

Na literarnem natečaju lahko sodelujete s spisom ali esejem, druge literarne oblike niso 

dovoljene.  

Na natečaj lahko prijavite eno delo. 

Vsako prijavljeno delo na literarni natečaj lahko ima le enega avtorja ali avtorico. 

 

2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

Prijavljena dela naj jasno odražajo povezavo med podnebnimi spremembami in 

človekovimi pravicami. 

Na fotografski natečaj lahko prijavite največ tri fotografije. 

Fotografije so lahko v ležečem ali pokončnem formatu. 

Najmanjša dovoljena ločljivost dela je 100–250 ppi. 

Vsako prijavljeno delo na fotografski natečaj lahko ima le enega avtorja ali avtorico. 

Fotografije so lahko digitalno obdelane, lahko so barvne ali črnobele. 

https://climateofchange.info/slovenia/
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Za vsako fotografijo, prijavljeno na natečaj, mora avtorica ali avtor pripraviti tudi kratek 

opis (največ 100 besed), v katerem pojasni svojo odločitev za izbrani motiv in povezavo z 

letošnjo temo natečaja. Opis izdelka oddate v ločenem dokumentu. 

 

3. NATEČAJ ZA MEME 

Prijavljena dela naj jasno odražajo povezavo med podnebnimi spremembami in 

človekovimi pravicami. 

Na natečaj lahko posameznik_ica prijavi največ tri meme. 

Vsako prijavljeno delo na natečaj za meme lahko ima le enega avtorja ali avtorico. 

Za vsak meme, prijavljen na natečaj, mora avtorica ali avtor pripraviti tudi kratek opis 

(največ 100 besed), v katerem pojasni svojo odločitev za izbrani motiv in povezavo z 

letošnjo temo natečaja. Opis izdelka oddate v ločenem dokumentu. 

 

ODDAJA DELA: Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP 2022« in prijavnico pošljite 

po e-pošti info@unaslovenia.org. 

 

IZBOR: Vsa prispela dela bo ocenila strokovna izborna komisija. Med pravočasno prispelimi 

izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali 

najboljša dela. Prispeli izdelki v vsakem sklopu bodo razdeljeni na tri starostne skupine: 

osnovnošolke_ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta.  

 

NAGRADE: V vsaki skupini bodo izbrani trije nagrajenci_ke, ki bodo prejeli praktične 

nagrade. Med vsemi prispelimi izdelki bomo izbrali tudi najbolj izvirno literarno in 

fotografsko delo ter meme. Nagrade za najbolj izvirna dela so bila navedena v prvem 

odstavku razpisa. Nagrajenke_ci in mentorji_ice bodo prejeli tudi priznanja.  

 

Rezultati natečaja bodo objavljeni ob dnevu človekovih pravic – 10. decembra – na spletnih 

straneh organizatorjev. 

 

Slavnostna podelitev priznanj in nagrad bo v ponedeljek, 12. decembra 2022, ob 17. 

uri v Veliki sejni dvorani, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 

Nagrajena dela bodo predstavljena tudi v spletnem zborniku. 

 

https://climateofchange.info/slovenia/
mailto:info@unaslovenia.org
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2. TEMA: PODNEBNE SPREMEMBE IN ČLOVEKOVE PRAVICE 

 

Splošna deklaracija človekovih pravic je osrednji mednarodni dokument s področja 

človekovih pravic. Deklaracija je poudarila načelo univerzalnosti, ki je temelj prava 

človekovih pravic. Človekove pravice so prirojene in pripadajo vsakomur, ne glede na 

narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali 

katero koli drugo osebno okoliščino. Vsi imamo enake človekove pravice, brez 

razlikovanja.  

Podnebne spremembe pomenijo za spoštovanje človekovih pravic velik izziv. Milijoni že 

danes trpijo zaradi katastrofalnih posledic, kot so dolgotrajna vročina, suša, vse močnejše 

nevihte in orkani ter poplave. V prihodnosti bodo ti pojavi še močnejši, temperature bodo 

naraščale, prav tako bo narasla gladina morja. 

Ekstremni okoljski pojavi bodo imeli negativen vpliv na spoštovanje človekovih pravic po 

svetu. Največje posledice podnebnih sprememb najbolj občutijo ranljive skupine ljudi: 

revni, manjšine, otroci in starejši. Tisti, ki so najmanj krivi za podnebne spremembe, čutijo 

največje posledice. Spremenjeno podnebje sili ljudi v migracije, s tem pa lahko postanejo 

žrtve izkoriščanja. 

Podnebne spremembe vplivajo na ekološke in človeške sisteme ter postopoma vplivajo na 

človekovo varnost v več oblikah in razsežnostih, zlasti v povezavi z vodo, hrano, zdravjem, 

s sredstvi za preživljanje, z naravnimi nesrečami, povezanimi s podnebjem, infrastrukturo 

(zlasti prometno in energetsko infrastrukturo), mobilnostjo (evakuacija, premestitev, 

razselitev in/ali selitev), ozemeljsko celovitostjo (npr. vplivi dviga morske gladine), s 

čezmejnimi vplivi (npr. na čezmejne vodne bazene) in s konflikti ter geopolitičnimi tveganji. 

Podnebne spremembe poglabljajo globalne krivice. Če države ne bodo začele resno 

ukrepati, se bomo morali vsi soočati še s hujšimi posledicami podnebnih sprememb. Dlje 

kot države odlašajo, hujše bodo posledice in hujše bodo kršitve človekovih pravic. 

https://climateofchange.info/slovenia/
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Tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 nas v 13. cilju 

trajnostnega razvoja zavezuje, da sprejmemo nujne ukrepe za boj 

proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Podcilj 4.7 

opredeljuje pomen globalnega učenja: »Do leta 2030 poskrbeti, da 

bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje 

trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in 

trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru 

in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k 

trajnostnemu razvoju.« 

Mladi imate pomembno vlogo pri udejanjanju človekovih pravic in ciljev trajnostnega 

razvoja, zato je Društvo za ZN v sodelovanju s Platformo SLOGA izbralo podnebne 

spremembe kot temo letošnjega natečaja. 

 

3. INFORMACIJE 
 

Za dodatne informacije smo na voljo prek e-pošte info@unaslovenia.org in 

patricija.virtic@sloga-platform.org. 

 

Koristne spletne strani: 

 https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/podnebne-spremembe/; 
 www.climateofchange.info/Slovenia; 
 www.poznavalec.si; 
 www.unaslovenia.org; 
 www.sloga-platform.org; 
 www.globalno-ucenje.si; 
 www.globalni-cilji.si. 
 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

 

https://climateofchange.info/slovenia/
http://www.globalni-cilji.si/
mailto:info@unaslovenia.org
https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/podnebne-spremembe/
http://www.climateofchange.info/Slovenia
http://www.poznavalec.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.globalno-ucenje.si/
http://www.globalni-cilji.si/

