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V preteklem mandatu je bilo delovanje instituta mladinske
delegatke pri OZN prilagojeno pandemiji. Kljub oviram pri
izvedbi dogodkov v živo, sem v vlogi mladinske delegatke
vseeno uspela izpeljati veliko projektov, ki so predstavljeni
spodaj, tako v Sloveniji kot v mednarodnem sodelovanju.
Delovanje se je primarno preusmerilo na socialna in spletna
omrežja, ki so vkjučevala mlade po celi Sloveniji in
mednarodne kolege ter partnerje. 

Med mandatom sem se poleg promocije Agende 2030 in ciljev
trajnostnega razvoja posebej osredotočila na tematike
enakosti spolov, podnebnih sprememb in aktivnega
državljanstva ter mladinske participacije. Dela seveda ni
konec, upam pa, da so izvedeni projekti prispevali k zgoraj
omenjenim ciljem.

Lucija Tacer
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Dogodek Strokovnjakinje: sodelovala sem pri delavnicah na
temo povečanja sodelovanja in vključevanja žensk pri
strokovnih panelih. 

Intervju z mladinskim centrom Škofja Loka: Facebook LIVE
intervju o institutu mladinske delegatke pri OZN.
Povezava: https://fb.watch/6slW_LdW6a/ 

Sodelovanje pri mladinskem posvetu za prostovoljni
pregled o izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja:
delavnica z mladimi glede njihovih prioritet na področjih ciljev
trajnostnega razvoja. 

Intervju na Ljubljana TV: pogovor o institutu mladinske
delegatke pri OZN in načrtih za prihodnost.
Povezava: https://www.youtube.com/watch?
v=0pkL2Espt1A&t=1706s&ab_channel=LjubljanaTV 

PROJEKTI IN
SODELOVANJA
V SLOVENIJI
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Obisk UNESCO šole v Slovenj Gradcu: predstavila sem institut
mladinske delegatke in moje delo do sedaj.

Spletni sestanek/dogodek s Podeželsko mladino in
Taborniki: predstavitev ciljev trajnostnega razvoja in instituta
mladinske delegatke.

Radio 1: intervju ob dnevu Organizacije Združenih narodov. 

Prihodnost OZN - spletni dogodek v sodelovanju z Društvom
za ZN ob dnevu OZN: kratka predstavitev OZN, mladinske
delegatke in društva za ZN ter pogovor o prihodnosti in delu
OZN z mladimi.

Facebook LIVE pogovor z mladinskima delegatoma iz
Ukrajine
Povezava:https://fb.watch/6sm5vBVCLH/ 

Sestanek z UNDESA in vodjo 3. odbora Generalne skupščine
o temah 3. odbora (človekove pravice in socialna, humanitarna
ter kulturna vprašanja) in organizaciji programa mladinskih
delegatov pri OZN. 

Sodelovanje na MUNLawS konferenci kot vodja Sveta za
človekove pravice in predstavitev instituta mladinske delegatke.

Okrogla miza - Pogovorimo se o rasizmu v Sloveniji:
organizacija v sodelovanju z Zavodom Global ob dnevu boja
proti rasni diskriminaciji.
Povezava: https://fb.watch/6sm9Fl-I_2/
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POGOVORI O
CILJIH
TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA (CTR)

Na platformi Facebook LIVE
sem gostila mlade
strokovnjake, aktivne na vseh
sedemnajstih področjih ciljev
trajnostnega razvoja. 

Namen projekta je bil govoriti o
ciljih trajnostnega razvoja s
slovenskimi mladimi, deliti
njihove zgodbe, prikazati
različne načine kako se mladi
lahko aktivirajo in s tem tudi
druge spodbuditi, da se
ukvarjajo s področji njihovega
interesa.

P O G O V O R I  Z
M L A D I M I
S T R O K O V N J A K I
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Zaključni dogodek pogovorov o ciljih trajnostnega razvoja se je
odvil oktobra 2020. Povabljeni so bili vsi sodelujoči iz pogovorov
o ciljih trajnostnega razvoja in gosti iz Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko, Urada za UNESCO in Ministrstva
za zunanje zadeve RS. Prvi del dogodka je bil informativen z
govorniki iz omenjenih institucij. V drugem delu, pa smo se v
manjših skupinah pogovorili o sodelovanju na tem področju
(CTR) in nadaljnjih možnih projektih.

Povezava: https://tinyurl.com/53m6x7bu 
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UGOTOVITVE/POZIVI ZA
SPREMEMBE: 

- ustanovitev databaze
aktivnih mladinskih in

nevladnih organizacij na
različnih področjih CTR.

https://www.facebook.com/svrk.si/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/unesco/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/mfaSlovenia/?__tn__=kK*F


MLADI O...
POMEMBNIH
TEMAH

Okrogla miza - Mladi o
enakosti spolov: prva izmed
serije okroglih miz na teme
prioritet mojega mandata.
Spregovorila sem s Patrikom
Boletom, Kajo Primorac, Hano
Lobnik in Nino K. Lukman, ki
delujejo na tem področju ob
25. obletnici Pekinške
deklaracije. 
Povezava:
https://fb.watch/6smhcMyYqq/

O K R O G L E  M I Z E
Z  M L A D I M I
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Okrogla miza - Mladi o podnebnih spremembah: druga izmed
serije okroglih miz. Spregovorila sem z Daško Levstik, Iris
Šömen, Nassimom Djaba in Petrom Kočmanom, ki delujejo na
tem področju ob 5. obletnici Pariškega sporazuma. 
Povezava: https://fb.watch/6smjta18FU/

Okrogla miza - Mladi o aktivnem državljanstvu in mladinski
participaciji: tretja izmed serije okroglih miz. Spregovorila sem
s Tino Hočevar, Urško Pliberšek, Petarom Mrdovićem in Tinom
Kamplom, ki delujejo na tem področju ob 25. obletnici World
Program of Action for Youth (WPAY). 
Povezava: https://fb.watch/6smks82f6i/
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UGOTOVITVE/POZIVI ZA
SPREMEMBE: 

- aktivno državljanstvo in
izobraževanje o njem je

pogosto temelj naslavljanja
tematik CTR.



INTERVJUJI  OB 75.
OBLETNICI OZN

V sodelovanju z Društvom za
Združene narode za Slovenijo 
 smo organizirali serijo
intervjujev z vplivnimi
slovenskimi predstavniki pri
Organizaciji Združenih
narodov. Ob 75. obletnici OZN
smo želeli približati mladim
delovanje organizacije, vlogo
Slovenije ter predstaviti razvoj
in spremembe pri delovanju
OZN do sedaj.

I N T E R V J U J I  S
P R E D S T A V N I K I
P R I  O Z N
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Darjo Bavdaž Kuret
Povezava: https://fb.watch/6smoQBX9W6/

Sabino Stadler
Povezava: https://fb.watch/6smp_sdTT6/

Vojislavom Šucem
Povezava: https://fb.watch/6smrZU1Z9a/

Vasilko Sancin
Povezava: https://fb.watch/6smtCgthT9/

Intervjuje sem izvajala z Luko Hitijem (Predsednik mladinske
sekcije pri Društvu za ZN za Slovenijo).

Intervjuje smo izvedli z: 
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UGOTOVITVE/POZIVI ZA
SPREMEMBE: 

- 



PROJEKT:
AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

Z mladinskim delegatom pri
Svetu Evrope (Petarom
Mrdovićem) sva izvedla nekaj
delavnic o aktivnem
državljanstvu in mladinski
participaciji na Prvi gimnaziji
Maribor. 
V nadaljevanju sva pripravila 4
delavnice v okviru
predmetnika, ki ga je Zavod za
šolstvo sestavil 2019 za aktivno
državljanstvo na gimnazijah. 
Projekt bova nadaljevala v
prihodnjem šolskem letu in k
njem bo povabljena tudi nova
mladinska delegatka. 

D E L A V N I C E  Z A
S R E D N J E Š O L C E
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UNYD Virtual Meet and Greet: sodelovanje Mladinskega sveta
Slovenije in Luksemburga pri organizaciji virtualnega srečajna
med mladinskimi delegati po svetu ob začetku njihovih
mandatov.

AU-EU Workshop (Bonn, Nemčija): delavnica na temo
zaupanja mladih v institucije v povezavi z sodelovanjem med
Evropsko in Afriško Unijo. S predstavniki mladinskih delegatov iz
Evrope in Afrike smo oblikovali 10 zahtev za partnerstvo, ki bi
spodbujalo zaupanje mladih v institucije. Delo na projektu se
nadaljuje do AU-EU Summit 2021.

Nagovor za Generalno skupščino Združenih narodov na
temo enakosti spolov: veleposlanica je prispevek prebrala na
zasedanju Generalne skupščine. 

 

MEDNARODNI
PROJEKTI IN
SODELOVANJA
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Neformalna seja za mladinske delegate: v organizaciji
predstavništva EU pri OZN in Odposlanke Generalnega
sekretarja za mlade. Spregovorila sem o aktivnem državljanstvu,
mladinski participaciji in enakosti spolov. 
Povezava: https://fb.watch/6tP5GfT5Qz/ 

Factfulness: What to expect from the coming decade for
Climate Action?: udeležba pri okrogli mizi o vključevanju
trajnostnih in okoljskih tematik v izobraževanje (povabilo s
strani Inštituta za zdravje in okolje).

Udeležba pri okrogli mizi - Driving the Change: organizacija
UN Women in EU at the UN Geneva. Pet mladih predstavnic
mladih in aktivistk, vključno z mano, smo predstavile različne
ovire do enakosti spolov v praksi in naše izkušnje. 
Povezava: https://fb.watch/6smOVfrXJO/

Path to a Sustainable Future: Nuclear Energy (Non)
Essential?: sodelovanje s Club Alpbach Senza Confini, kot
nadaljevanje diskusije z okrogle mize Mladi o podnebnih
spremembah. 
Povezava: https://fb.watch/6smwrBoHha/
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Več o delovanju instituta mladinske delegatke pri OZN lahko
najdete na: 

Facebook: @UNYDSlovenia
Instagram: unyd_slovenia
Twitter: @UNYDSlovenia
LinkedIn: UN Youth Delegate Slovenia
Linktree: https://linktr.ee/UNYDSlovenia
Spletna stran: http://mss.si/sodelujemo/mladinski-delegat-ozn/

https://www.facebook.com/UNYDSlovenia
https://www.instagram.com/unyd_slovenia/

