
 
 

 
 

IZOBRAŽEVALNI CENTER EKSENA: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI 
in projekt za vrtce, osnovne ter srednje šole: 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 
 

Častni pokrovitelj projekta je dr. Milan Brglez,  

predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 

 

• Mednarodni dan strpnosti 

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 svečano 

sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti, z namenom, da države članice sprejmejo »vse pozitivne 

ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje strpnosti v naših družbah, ker strpnost ni samo cenjeno načelo, 

ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«. 

V deklaraciji je UNESCO 16. NOVEMBER razglasil tudi za MEDNARODNI DAN STRPNOSTI: »Z 

namenom ozaveščanja javnosti, poudarjanja nevarnosti nestrpnosti in odzivanja z obnovljeno zavezo 

in delovanjem v podporo promocije in izobraževanja o strpnosti svečano razglašamo 16. november 

za vsakoletni mednarodni dan strpnosti«. 

V deklaraciji je posebej poudarjen pomen izobraževanj o strpnosti: »Izobraževanje je najbolj 

učinkovit način za preprečevanje nestrpnosti« in »Izobraževanje za strpnost bi se moralo 

obravnavati kot nujna obveznost«. Ker strpnost torej ni nekaj samoumevnega in površinskega, 

ampak se je vanjo treba poglabljati in se o njej izobraževati, hkrati pa ji je treba posvečati stalno skrb 

ter jo nenehno negovati, v Izobraževalnem centru Eksena že tretje leto zapored izvajamo 

človekoljuben nepridobiten projekt promocije strpnosti, v okviru katerega smo leta 2015 naredili 

prvi slovenski prevod Deklaracije o načelih strpnosti (http://www.eksena.si/deklaracija-o-nacelih-

strpnosti/), ki smo ga s častno spremno besedo predsednika Republike Slovenije in varuhinje 

človekovih pravic izdali tudi v slavnostni tiskani obliki, ki smo jo leta 2016 brezplačno poslali vsem 

vrtcem, osnovnim in srednjim šolam po Sloveniji (http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/o-

projektu/). V okviru projekta izvajamo tudi »turnejo strpnosti« med najvišjimi predstavniki državnih 

institucij, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij, gospodarstva, športa, medijev in drugih 

področij življenja (http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/turneja-strpnosti/). 

• Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 

Za otroke in mlade je strpnost še posebej pomembna tema, zato je to načelo izpostavljeno tudi v 

Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju ter zajeto v učnih programih za osnovne in srednje šole ter 

kurikulumu za vrtce. Zato smo za vzgojno-izobraževalne ustanove pripravili projekt MEDNARODNI 

DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO (http://www.eksena.si/mi-smo-za-

strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/), skozi katerega lahko 

vrtci, osnovne in srednje šole en dan v šolskem letu dajo strpnosti še posebno mesto in jo še dodatno 

izpostavijo. 
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Namen našega projekta je promocija mednarodnega dneva strpnosti v slovenskem prostoru, 

posebej med otroki in mladimi. 

Mednarodni dan strpnosti je tako priložnost, ko lahko ponovno ozavestimo univerzalen pomen 

strpnosti in destruktivne posledice nestrpnosti ter še bolj odločno stopimo v zavzemanje za strpne 

odnose, skozi to pa v uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. S tem pa lahko skupno 

pripomoremo k ustvarjanju še bolj strpne družbe, ki temelji na miroljubnem napredku in 

medsebojnem spoštovanju. 

V projektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO smo po strokovnih 

načelih skrbno pripravili program delavnic, ki so zasnovane tako, da jih lahko v vrtcih, osnovnih in 

srednjih šolah vzgojitelji in učitelji izvedejo v okviru svojih rednih aktivnosti oziroma pouka. Delavnica 

za osnovne in srednje šole je zastavljena tako, da se lahko izvede v eni šolski uri, delavnico za vrtce 

pa lahko vzgojiteljice časovno prilagodijo po svoji oceni. 

• O izvajalcu projekta – Izobraževalni center Eksena 

 V Izobraževalnem centru Eksena kot samostojni zasebni izobraževalni ustanovi, neodvisni od 

političnih, verskih ali drugih ideologij, že od leta 2002 uresničujem svojo vizijo, ki je: »posamezniku 

vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem njegovo resnično vrednost, ter tako soustvarjati družbo, 

ki je uspešna in ustvarjalna, brez da je uničevalna.« 

V ta namen nudimo kakovostna neformalna izobraževanja in svetovanja na področju odnosov, 

osebnostnega razvoja in strpnosti, skozi katera lahko ljudje prihajajo do spoštovanja, razumevanja, 

sočutja in sprejemanja tako sebe kot drugih na vseh življenjskih področjih. 

Ves čas delujemo tudi kot družbeno odgovorno podjetje, saj poleg izobraževanj izvajamo tudi 

človekoljubne projekte, skozi katere na lokalni in državni ravni širimo zavedanje o pomenu 

človekovih in otrokovih pravic, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. 

Osnovna izhodišča našega delovanja so Splošna deklaracija človekovih pravic, Deklaracija ZN o 

otrokovih pravicah in Unescova Deklaracija o načelih strpnosti. 

• Avtorja in vodji projekta  – Izobraževalni center Eksena 

dr. Nejc Jelen, vodja projekta Mi smo ZA STRPNOST!, Izobraževalni center Eksena 

Ajda Bezenšek, dipl. vzg., strokovna direktorica, Izobraževalni center Eksena 
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