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Glavna dejavnost, s katero na Mirovnem inštitutu (MI) uresni-
čujemo našo vizijo, je znanstveno-raziskovalno delo, iz kate-
rega črpamo znanje in navdih za izobraževalne, zagovorniš-
ke in osveščevalne aktivnosti. V letu 2018 smo na inštitutu 
samostojno ali v partnerstvih z raznolikimi in priznanimi in-
stitucijami iz Slovenije in Evrope izvajali 37 raziskovalnih in 
akcijskih projektov. Udejanjali smo inovativne raziskave, raz-
vijali metode in teorijo ter raziskovalne ugotovitve objavljali 
v številnih znanstvenih in strokovnih publikacijah. Razvijali in 
izvajali smo izobraževalne aktivnosti za dijake in dijakinje, de-
lodajalce in delodajalke, migrantke in migrante, zaposlene v 
pravosodju in druge ciljne javnosti. Javno smo se zavzemali za 
boljše politike v zvezi z odpravljanjem revščine in prekarnosti, 
dolgotrajno oskrbo, pravicami seksualnih delavk in delavcev 
ter integracijo migrantk in migrantov. Poleg tega smo izdelali 
in predstavili javnosti vrsto osveščevalnih gradiv, od videov, 
priročnikov in brošur do učnih scenarijev in kampanj.

Politika
Naše aktivnosti oz. projekti so razdeljeni na štiri tematska po-
lja, ki jih na inštitutu strateško razvijamo: politika, človekove 
pravice, mediji in spol. V tematskem polju politika smo bili v 
letu 2018 dejavni na raznolikih področjih, saj smo obravna-
vali populizem, intersekcijsko diskriminacijo, nestandardno 
zaposlovanje, integracijo migrantk in migrantov, sovražni go-
vor, minimalni dohodek in politično teorijo. Polje smo okrepili 
s tremi temeljnimi raziskovalnimi projekti: Politični in medijski 
populizem: »begunska kriza« v Sloveniji in Avstriji (vodja dr. 
Mojca Pajnik); Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski 
pristop k raziskovanju družbene izključenosti (vodja na MI dr. 
Mojca Pajnik); ter Segmentacija nestandardnega zaposlo-
vanja v Sloveniji (vodja na MI dr. Maja Breznik). Izvajali smo 
dva projekta na področju integracije migrantk in migrantov 
in se v okviru projekta MIGRASCOPE: Širitev obsega integra-
cije migrantk in migrantov na trg dela (vodja na MI dr. Lana 
Zdravković) posebej posvetili vprašanju, kako t.i. državljanom 
in državljankam tretjih držav olajšati dostop do dela. Da je in-
teres za to tematiko velik, je pokazalo veliko število udeleženk 
in udeležencev na delavniških dogodkih, ki so bili namenjeni 
tudi delodajalkam in delodajalcem. Razen v tematskem polju 
politika smo projekte v zvezi z migracijami izvajali tudi v polju 
človekove pravice. Ekspertizo na področju sovražnega govora, 
vključno s preučevanjem možnosti za njegovo avtomatizira-
no prepoznavanje, smo krepili v okviru dveh projektov, ki jih 

na inštitutu vodi dr. Veronika Bajt. Tudi v lanskem letu je pri 
Mirovnem inštitutu potekal bralni seminar za politično teori-
jo (vodja dr. Vlasta Jalušič), ki je bil tematsko namenjen širitvi 
ideje o skupnem med islamom in krščanstvom. V preteklem 
letu se je Mirovni inštitut pridružil Evropski mreži za minimalni 
dohodek 2 (vodja mag. Mojca Frelih) in s tem prizadevanjem 
za uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vklju-
čujočega minimalnega dohodka.

Človekove pravice
Pomemben delež našega delovanja v tematskem polju člove-
kove pravice ter v drugih poljih imajo izobraževalne aktivno-
sti, kjer smo v preteklem letu razvili, testirali in implementirali 
različne učne scenarije in aktivnosti, namenjene različnim cilj-
nim skupinam. V okviru projekta Enakost in raznolikost v naši 
skupnosti (vodja dr. Iztok Šori) smo izvajali delavnice o prepo-
znavanju diskriminacije in migracijah, na katerih je sodelova-
lo 500 dijakov in dijakinj različnih srednjih šol po Sloveniji. Za 
uspešnost delavnic je bil ključen prispevek gostij in gostov z 
izkušnjo migracij, ki se jim na tem mestu posebej zahvaljuje-
mo. V okviru projekta Globalno izobraževanje in aktivno delo-
vanje za zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratič-
ne vrednote v medkulturnih družbah (vodja na MI dr. Veronika 
Bajt) smo na področju strpnosti in medkulturnosti izvajali 
usposabljanja za učitelje in učiteljice ter vzgojitelje in vzgoji-
teljice, v okviru projekta MEET, medijska vzgoja za pravičnost 
in strpnost (vodja na MI dr. Mojca Pajnik) pa razvili pedagoška 
orodja s številnimi praktičnimi primeri, kako je mogoče hkrati 
poučevati medkulturno in medijsko vzgojo. V polju človekove 
pravice se je preteklo leto zelo uspešno zaključil projekt Kri-
migracije med človekovimi pravicami in nadzorom (vodja dr. 
Neža Kogovšek Šalamon), v okviru katerega smo raziskovali 
vzroke in posledice kriminalizacije migracij. Ugotovitve pro-
jekta so objavljene v tematski številki revije Dve domovini in 
bodo kmalu izšle tudi v obliki znanstvene monografije pri za-
ložbi Springer. V letu 2018 smo nadaljevali izvajanje več par-
tnerskih projektov na področju kazenskega prava (vodja na MI 
Katarina Vučko), znotraj katerih smo izvajali usposabljanja za 
odvetnike in odvetnice, sodnike in sodnice ter tožilce in tožil-
ke o pravicah žrtev kaznivih dejanj, preučili stanje na področju 
procesnih pravic osumljencev v (pred)kazenskih zadevah ter 
izdali priročnik Dostojanstvo na sojenju, ki je namenjen krepitvi 
procesnih pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju in du-
ševnem zdravju v kazenskih postopkih. Nadaljevali smo so-

delovanje z Varuhom človekovih pravic v Državnem preven-
tivnem mehanizmu (vodja mag. Mojca Frelih) in v tem okviru 
spremljali institucije, v katerih so nastanjene osebe, ki jim je 
bila odvzeta prostost.

Mediji
V tematskem polju mediji smo izvajali nov projekt Vzpostavlja-
nje koalicije zagovornikov človekovih pravic, svobode medijev 
in neodvisnega novinarstva (vodja mag. Brankica Petković), 
znotraj katerega smo raziskovali medijsko lastništvo, vzorce 
financiranja medijev ter napade na novinarke in novinarje. V 
partnerstvih z razvejano mrežo organizacij z Zahodnega Bal-
kana smo sodelovali pri prizadevanjih za razvoj demokratičnih 
medijskih sistemov v regiji: svetovali smo pri zasnovi in izvedbi 
raziskave o subvencijah v medijih v Makedoniji, sodelovali pri 
promociji načel novinarskega etičnega kodeksa v Črni gori ter 
koordinirali raziskavo o medijski in informacijski pismenosti 
v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji 
(vodja mag. Brankica Petković). Poleg tega smo medije raz-
iskovali tudi v drugih tematskih poljih, denimo paralele med 
političnim in medijskim populizmom v polju politika in spolno 
diferenciacijo v medijski industriji v polju spol.

Spol
Projekti, ki smo jih v preteklem letu izvajali v tematskem polju 
spol, izhajajo iz feministične teorije ter kritičnih študij moških 
in moškosti. V okviru projekta Moškosti, enakost, skrbstve-
ne prakse (vodja dr. Majda Hrženjak) smo raziskovali prakse 
skrbstvenega dela pri samskih in istospolno usmerjenih oče-
tih, pri moških, ki skrbijo za druge družinske člane in članice, 
ter moških, ki so zaposleni v institucijah, kot so domovi za os-
tarele. S projektom Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstve-
nih poklicev (vodja na MI dr. Majda Hrženjak) smo prispevali k 
boljši informiranosti fantov o skrbstvenih poklicih, saj raziska-
ve kažejo, da fantje niso deležni ustrezne podpore svetovalnih 
služb, kadar jih zanimajo spolno netipične poklicne poti. Izvedli 
smo raziskavo o dobrih praksah na področju usklajevanja po-
klicnega in družinskega življenja v sektorju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter sodelovali pri izvedbi študije o 
izvajanju Pekinških izhodišč, ki nastaja v kontekstu bližajoče 
se 25. obletnice četrte svetovne konference Združenih naro-
dov o ženskah (vodja na MI dr. Živa Humer). Na konferenci, ki 
je potekala leta 1995 v Pekingu, so se države podpisnice med 
drugim zavezale k uresničevanju enakih pravic in neločljivemu 
človeškemu dostojanstvu žensk in moških. Z vrsto objav in 
mednarodno konferenco smo zaključili znanstveno-razisko-
valni projekt Spolna diferenciacija v medijski industriji (vodja 
dr. Mojca Pajnik), v okviru katerega smo raziskovali spolne 
neenakosti v medijih na preseku medijske politike, produkcije, 
reprezentacije in potrošnje. S sodobnimi pedagoškimi pristo-
pi smo obravnavali nasilje na podlagi spola med mladimi: pri 
projektu Igraj za spremembo (vodja dr. Živa Humer) smo razi-
skovali, kako lahko k zmanjšanju nasilja prispevamo z ustvar-
janjem avdiovizualnih medijev in glasbe, pri projektu Spodbu-

Uvod

Mirovni inštitut si prizadeva za odprto skupnost, sposobno kritičnega mišlje-
nja in utemeljeno na načelih enakosti, odgovornosti, solidarnosti, človekovih 
pravic in pravne države. (Vizija Mirovnega inštituta.)

janje odziva prič spolnega nadlegovanja med mladimi (vodja 
dr. Vlasta Jalušič) pa izvedli inovativen učni program na treh 
šolah v Sloveniji in izdelali osveščevalni video. Aktivni smo bili 
tudi v Ruandi, kjer smo soorganizirali brezplačne tečaje opi-
smenjevanja, šivanja in frizerstva za ranljive skupine žensk, 
da bi tako prispevali k njihovi višji pismenosti in ekonomski 
neodvisnosti (vodja Maja Ladić).

Projekti
Število projektov, ki smo jih izvajali v preteklem letu (37), ne 
odstopa bistveno od števila v prejšnjih letih (leta 2017 smo 
izvajali 42 projektov, 36 leta 2016, 33 leta 2015, 41 leta 2014), 
s čimer ohranjamo stabilno delovanje inštituta. Od skupno 
37 projektov jih je 8 financirala Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije (ARRS), kar kaže na znan-
stveno odličnost zaposlenih na inštitutu. 24 projektov so fi-
nancirali Evropska komisija in druga telesa EU, po enega pa 
NEF – Mreža evropskih fundacij (program Civitates), Varuh 
človekovih pravic, Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad vlade 
RS za komuniciranje in Evropski socialni sklad. Nov financer 
v letu 2018 je Ministrstvo za Javno upravo, kjer smo pridobili 
sredstva za sofinanciranje treh evropskih projektov. 

Kolektiv
S 1. novembrom 2018 je vodenje Mirovnega inštituta od dr. 
Neže Kogovšek Šalamon prevzel dr. Iztok Šori. Kolektiv inšti-
tuta je imel ob zaključku leta 2018 sedemnajst sodelavk in 
sodelavcev. Število zaposlenih se je v letu 2018 v primerjavi z 
letom 2017 povečalo za 1 osebo, saj se nam je ponovno pri-
družila dr. Maja Breznik. Trenutno imamo na inštitutu zapo-
slenih deset doktorjev oz. doktoric znanosti in štiri magistre, 
dve sodelavki pa sta doktorski kandidatki. V preteklem letu je 
doktorski naziv pridobil naš sodelavec dr. Marko Ribać, ki se je 
na inštitutu usposabljal kot mladi raziskovalec pod mentor-
stvom dr. Mojce Pajnik.

Komunikacija z javnostmi
Ob znanstvenih objavah smo javnost o naših rezultatih dela 
in aktivnostih obveščali preko spletne strani, novičnika, Fa-
cebooka in Youtuba (vodja mag. Jasna Babić). V okviru naših 
projektov smo v letu 2018 izdelali več kot 25 dokumentarnih 
videov, ki so dostopni na spletu. Posebno smo ponosni, da 
kljub izključno projektnemu financiranju ohranjamo delovanje 
naše knjižnice (vodja Polona Gorkič).

Veseli me, da lahko ta pregled dela zaključim z ugotovitvijo, da 
je Mirovni inštitut v letu 2018 na mednarodni ravni utrdil svoj 
položaj prepoznavne znanstveno-raziskovalne institucije in 
cenjenega projektnega partnerja, v Sloveniji pa položaj enega 
osrednjih akterjev na področju raziskovanja, izobraževanja, 
zagovorništva in osveščanja o človekovih pravicah, antidiskri-
minaciji in marginaliziranih skupinah.

Dr. Iztok Šori, direktor

→  kazalo
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Politični in medijski populizem: 
»begunska kriza« v Sloveniji in Avstriji

NameN iN cilji

Projekt preučuje povezavo med političnimi strankami, mediji in desničarskim po-
pulizmom na primeru t. i. »begunske krize« v letih 2015 in 2016 v dveh državah na 
osrednjem in severnem koncu balkanske poti, tj. Slovenije in Avstrije. Zgodovinsko 
ozadje projekta je erozija »strankarske demokracije« in vzpon »populistične demo-
kracije«, ki jo zaznamuje zaton klasičnega političnega vodenja in naraščanje ekstre-
mističnih političnih sil, ki so uperjene proti »drugemu«. 

izvedba projekta v letu 2018

V prvih dveh mesecih trajanja projekta smo operacionalizirali načrt triletne raziskave. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018 

• Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/politicni-in-medijski-populizem-
begunska-kriza-v-sloveniji-in-avstriji-2/. 

NadaljevaNje projekta 

Projektna skupina je začrtala delo na raziskavi, teoretsko in empirično. V prvem letu 
trajanja projekta se bomo primarno posvetili izvajanju prvega raziskovalnega mo-
dula »Migracije in sprejemanje politik«, ki se osredotoča na pojavnost populizma v 
politiki.

vodja projekta

mojca pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni.institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• mojca Frelih,  
raziskovalka

• iztok Šori,  
raziskovalec

• Marko Ribać,  
raziskovalec

• emanuela Fabijan,  
raziskovalka

• birgit sauer, raziskovalka 
(Univerza na Dunaju)

• otto penz, raziskovalec 
(Univerza na Dunaju)

• daniel thiele, raziskovalec 
(Univerza na Dunaju)

partNerji

• Univerza na Dunaju, 
Avstrija.  

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije 
– ARRS; FWF Der 
Wissenschaftsfonds

NameN iN cilji

Slovenski družbeni prostor je bil v preteklih letih soočen z vidnimi pojavi nestrpnosti, 
diskriminacije in izključevanja, ki so posledica ekonomske krize in krize demokracije 
na splošno, pa tudi odraz krize aktivnega državljanstva. Kljub porastu raziskovalne-
ga dela na področju družbene neenakosti in ekonomskih sistemov, je za razumeva-
nje današnje realnosti potreben širši pogled. Raziskovalni projekt se analize izklju-
čevanja najprej loteva z margine – intersekcijsko bomo analizirali naracije, politike 
in reprezentacije skozi prizmo verske, spolne in etnične diskriminacije – rezultate pa 
nato aplicirali na polje raziskovanja državljanstva kot tistega statusa, ki naj bi vsem 
zagotavljal polnopravno članstvo v skupnosti. 

izvedba projekta v letu 2018

Projektna skupina na Mirovnem inštitutu je pripravljala pregled literature na podro-
čju državljanstva in diskriminacije. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Glej: http://drzavljanstvoindiskriminacija.splet.arnes.si/. 

NadaljevaNje projekta 

Projektna skupina je operacionalizira načrt 3-letne raziskave. Opravili smo pregled 
obstoječe literature, na podlagi katerega načrtujemo pripravo projektnega poročila 
in preglednega znanstvenega članka. V letu 2019 se bomo osredotočali na pripravo 
metodologije in izvedbo empirične raziskave o diskriminaciji z aplikacijo intersekcij-
skega pristopa. 

Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop
k raziskovanju družbene izključenosti

vodja projekta

mojca pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni.institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• iztok Šori, raziskovalec

partNerji

• Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta 
(koordinator). 

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije – 
ARRS

→  kazalo

mailto:mojca.pajnik%40mirovni.institut.si?subject=
http://drzavljanstvoindiskriminacija.splet.arnes.si/
mailto:mojca.pajnik%40mirovni.institut.si?subject=
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vodja projekta

Lana Zdravković, 
lana.zdravkovic@mirovni.institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Franja Arlič,  
finančno upravljanje 

partNerji

• Südwind, Avstrija 
(koordinator projekta); 
Vienna institute for 
International Dialogue 
and Cooperation, 
Avstrija; Foundation 
for Shelter and Support 
to Migrants, Malta; 
Humanitas, Slovenija; 
Comune di Verona, 
Italija; Stadtgemeinde 
Traiskirchen, Avstrija; 
VAS Österreich- 
Association of African 
Students in Austria, 
Avstrija; COSPE, Italija; 
Le Fate Onlus, Italija; 
Centar za mirovne 
studije, Hrvaška, 
SYMBIOSIS, Grčija, 
Mestna občina Nova 
Gorica, Slovenija, PATRIR, 
Romunija, CESIE, Italija.  

FiNaNcerji

• Evropska komisija - 
Sklad za azil, migracije in 
vključevanje (AMIF)

WANNE: Vsi potrebujemo novo angažiranost / 
We all need new engagement   

NameN iN cilji

Namen projekta je spodbuditi udeležbo in vključitev državljanov tretjih držav v 
družbe držav gostiteljic in spremeniti naracije o migracijah; omogočiti državljanom 
tretjih držav sodelovanje in oblikovanje političnih zahtev za človekovo dostojanstvo, 
solidarnost, integracijo in vključevanje; spodbujati solidarnost, integracijo in vklju-
čevanje z delavnicami o človekovem dostojanstvu in občutljivih temah.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 se je odvil pripravljalni sestanek in študijski obisk v Palermu (februar 
2018), izdelana so bila navodila za pripravo nacionalnih poročil in transnacionalnega 
poročila, pripravljeno je bilo transnacionalno poročilo na podlagi sedmih nacionalnih
poročil, odvil pa se je tudi sestanek na Dunaju (september 2018).

dogodki v letu 2018

• Delavnica na Dunaju (september 2018),
• organizacija delavnice v Ljubljani (december 2018). 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018 

• Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/wanne/.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se izvaja po načrtih in se nadaljuje v letu 2019. 

Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

NameN iN cilji

Raziskava bo razložila, prvič, zakaj se v Sloveniji že močno notranje segmentirano 
nestandardno zaposlovanje še poglablja. In, drugič, zakaj se položaj slabo plačanih 
standardno zaposlenih delavcev tendenčno približuje položaju najbolj depriviranih 
nestandardnih delavcev.

izvedba projekta v letu 2018

Raziskava se je začela junija. Do decembra je raziskovalna skupina delala na treh de-
lovnih svežnjih (DS). Izdelali smo načrt ravnanja s podatki (DS2), ki je bil poslan Etični 
komisiji v presojo in načrt zajemanja in obdelovanja statističnih podatkov (DS3) in 
ga posredovali SURS s prošnjo za dostop do podatkov. Vmesne ugotovitve za DS1 
(konceptualno analizo) smo predstavili na treh sestankih raziskovalne skupine. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018 

• Breznik, Maja, »Kapitalizam kao ‘znojni sistem’: podnajamni rad i stvarna 
emancipacija radništva iz druge ruke«, v: Borislav Mikulić in Mislav Žitko (ur.) 
Filozofije revolucijâ i ideje novih svjetova, Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, 
knj. 3, Zagreb, Filozofski fakultet, 2018, str. 220-241,

• Breznik, Maja, »Agencijski delavci«, v: Miroslav Stanojević in Sašo Furlan (ur.) 
(Ne)dostojno delo: prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlova-
nja v Sloveniji, Knjižna zbirka OST, 17, Ljubljana, Založba FDV, 2018, str. 160-
179,

• Breznik, Maja (intervjuvanka), »Slovenija je veliki trgovac radnom snagom«, 
Novosti, 7. november 2018. 

NadaljevaNje projekta 

Delo na projektu poteka v skladu s časovnico in se bo nadaljevalo v letu 2019.

vodja projekta

maja breznik, 
maja.breznik@mirovni-institut.si  

sodelavci iN 
sodelavke

/

partNerji

• Mirovni inštitut je 
sodelujoča organizacija 
v projektu, vodilna 
institucija je Fakulteta za 
družbene vede, Center za 
proučevanje organizacij 
in človeških virov. 

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije – 
ARRS

→  kazalo

lana.zdravkovic@mirovni.institut.si
http://www.mirovni-institut.si/projekti/wanne/
maja.breznik@mirovni-institut.si
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MIGRASCOPE – Širitev obsega integracije migrantk 
in migrantov na trga dela

NameN iN cilji

Splošni cilj projekta je olajšati dostop do dela migrantom in migrantkam ter spod-
buditi njihovo integracijo na delovnem mestu. Prvič, cilj projekta je povečati zmo-
gljivosti migrantov in migrantk s spodbujanjem njihovih sposobnosti za iskanje in 
ohranjanje zaposlitve. Drugič, projekt se zavzema za povečanje zmogljivosti delo-
dajalcev in drugih zainteresiranih strani s povečanjem njihovega znanja za boljše 
upravljanje z raznolikostjo, z izpodbijanjem obstoječih prepričanj in z ustvarjanjem 
spodbud za uvedbo boljših praks vključevanja in izmenjavo izkušenj.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 smo izvedli snemanje kratkih predstavitvenih video prispevkov, delav-
nice za migrante in delodajalce, študijske obiske delodajalcev iz Slovenije v tujino in 
obratno, zaključni sestanek projektih partnerjev v Talinu (oktober 2018) in zaključni 
seminar v Ljubljani (oktober 2018).

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018 

• Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/migrascope/ in http://www.mi-
rovni-institut.si/izkusnje-tujcev-pri-iskanju-zaposlitve-oz-pri-delu-v-sloveni-
ji/.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se je v letu 2018 zaključil.

vodja projekta

Lana Zdravković, 
lana.zdravkovic@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• veronika bajt, 
strokovnjakina

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje 

partNerji

• Institute of Baltic 
Studies, Estonija 
(koordinator), Institute of 
Public Affairs, Poljska; 

• Municipal Training Centre 
of the Kaunas University 
of Technology, Litva; 

• Centre for Cultural and 
General Studies of the 
Karlsruhe Institute of 
Technology, Nemčija; 

• Inclusive Works, 
Nizozemska; 

• SwIdeas, Švedska.

FiNaNcerji

• Evropska komisija - 
Sklad za azil, migracije in 
vključevanje (AMIF)

vodja projekta

veronika bajt, 
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Lana Zdravković, 
asistentka 

partNerji

• EWSI za Evropsko 
komisijo koordinira 
Migration Policy Group, 
Belgija.

FiNaNcerji

• Evropska komisija, 
Generalni direktorat za 
migracije in notranje 
zadeve

EWSI: Evropska spletna stran za integracijo

NameN iN cilji

EWSI ponuja snovalcem politik in vsem, ki se ukvarjajo z integracijo v Evropi orodje 
za izmenjavo informacij in dobrih praks integracije. Služi kot vir za vse, ki delujejo na 
integraciji, tako v nevladnem kot vladnem sektorju.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 je potekala redna komunikacija s koordinatorji projekta, iskanje dobrih 
praks (komunikacija z relevantnimi vladnimi in nevladnimi akterji v Sloveniji) in obja-
va na spletni strani in socialnih omrežjih. Poleg tega smo pripravili letno poročilo in 
izvajali splošno koordinacijo projekta v Sloveniji. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Glej: https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?search=slovenia.  

NadaljevaNje projekta 

Projekt izvajamo po planu, aktivnosti se nadaljujejo v letu 2019.

→  kazalo

http://www.mirovni-institut.si/projekti/migrascope/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/migrascope/ in http://www.mirovni-institut.si/izkusnje-tujcev-pri-iskanju-zaposlitve-oz-pri-delu-v-sloveniji/
http://www.mirovni-institut.si/izkusnje-tujcev-pri-iskanju-zaposlitve-oz-pri-delu-v-sloveniji/
http://www.mirovni-institut.si/izkusnje-tujcev-pri-iskanju-zaposlitve-oz-pri-delu-v-sloveniji/
http://www.mirovni-institut.si/izkusnje-tujcev-pri-iskanju-zaposlitve-oz-pri-delu-v-sloveniji/
mailto:lana.zdravkovic%40mirovni-institut.si?subject=
mailto:veronika.bajt%40mirovni-institut.si?subject=
https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?search=slovenia
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Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih 
v Sloveniji (DOSKOK)  

NameN iN cilji

Kvalitativni analizi sovražnega govora na spletnih družbenih omrežjih (SDO) bo sl-
edila analiza meril, ki jih uporabljajo SDO pri odstranjevanju prijavljenih primerov 
domnevnega sovražnega govora, in analiza indikatorjev odzivnosti – posebej hi-
trosti odstranjevanja, vrste (ne)odzivnosti (npr. avtomatska obravnava, prisotnost 
specifičnega pojasnila, popolna neodzivnost) in deleži odstranitev posameznih 
primerov sovražnega govora na osnovi prejetih prijav. Projekt preverja tudi, kako na 
odzivnost omrežij vpliva tip prijavitelja spornih vsebin.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 so se začele projektne aktivnosti in sta bila izpeljana dva projektna ses-
tanka. 

NadaljevaNje projekta 

Glavnina projektnih aktivnosti se bo izvedla v letu 2019.

vodja projekta

veronika bajt, 
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Neža Kogovšek 
Šalamon, pravna 
strokovnjakinja 

partNerji

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede (koordinator 
projekta); 

• Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani.

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije 
(ARRS) 

vodja projekta

veronika bajt, 
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Neža Kogovšek 
Šalamon, raziskovalka in 
strokovnjakinja za pravne 
vidike sovražnega govora

• Irena Salmič, 
administrativno delo

partNerji

• Odsek za tehnologije 
znanja, Inštitut »Jožef 
Stefan« (koordinator); 

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede in Filozofska 
fakulteta.

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije – 
ARRS

Viri, metode in orodja za razumevanje, 
prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno 
nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

NameN iN cilji

Žaljivi in sovražni govor je z razmahom informacijsko-komunikacijskih tehnologij in 
računalniško posredovane komunikacije ter s hitrostjo širjenja informacij po inter-
netu dobil povsem nove razsežnosti, zato za učinkovito soočanje z njim v informaci-
jski družbi hkrati nujno potrebujemo tudi avtomatiziran pristop. Projekt je izrazito 
interdisciplinaren in povezuje strokovnjake s področja korpusnega jezikoslovja in 
sociolingvistike s strokovnjaki s področja kritične analize diskurza in družboslovne-
ga anketiranja in pravne analize s strokovnjaki s področja jezikovnih tehnologij in 
strojnega učenja za slovenščino.

izvedba projekta v letu 2018

Delo na projektu v letu 2018 je vključevalo izvedbo začetne/testne označevalne 
kampanje, v kateri v vlogi označevalcev nastopajo eksperti, in izvedbo drugega kro-
ga kampanje s pripravo poročil s feedbackom na označevalno shemo in pybosso. Cilj 
tega reševanja in poročanja je, da smo pred pravim označevanjem ustrezno prila-
godili označevalno shemo. Gre za anotacijsko kampanjo družbeno nesprejemljivih 
komentarjev na Facebook straneh različnih slovenskih medijev, ki smo jo izvedli 
aprila in maja 2018. Sledila je izgradnja korpusov, ki bodo omogočili empirične ra-
ziskave v projektu, in vključuje jezikoslovno obdelavo in obogatitev metapodatkov v 
korpusu. V letu 2018 se je delalo tudi na analizi podatkov. Sodelovali smo tudi v obliki 
recenziranja prispevkov za konferenco »ALW2: 2nd Workshop on Abusive Language 
Online«.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2019. 

→  kazalo

veronika.bajt@mirovni-institut.si  
mailto:veronika.bajt%40mirovni-institut.si?subject=
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Evropska mreža za minimalni dohodek 2 (EMIN2)

NameN iN cilji

EMIN 2 je neformalna mreža organizacij, posameznikov in posameznic, ki si priza-
devajo doseči postopno uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vkl-
jučujočega sistema minimalnega dohodka. EMIN je organiziran na ravni EU in na 
nacionalni ravni v vseh državah članicah Evropske unije ter tudi na Islandiji, na Nor-
veškem, v Makedoniji in Srbiji. EMIN usklajuje Evropska mreža za boj proti revščini 
(European Anti-Poverty Network – EAPN) – več informacij lahko najdete na:  
https://www.emin-eu.net.

Glavni cilj tega projekta je okrepiti mrežno povezovanje, ozaveščanje in politične 
razprave na ravni EU in nacionalni ravni glede pomena primernih in dostopnih shem 
minimalnega dohodka. Mreža EMIN bi morala biti odprta za vsako organizacijo, or-
gan ali posameznika oz. posameznico, ki bo podpirala postopno uresničevanje us-
treznih shem minimalnega dohodka.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 so bili ključni dogodki organizirani okrog potovanja EMIN avtobusa po 32 
državah v 64 dneh. Tako so 3. in 4. maja 2018 v Ljubljani potekali dogodki, namenjeni 
raznolikim javnostim. Tekom celega leta je projektna skupina vzpostavljala EMIN 
mrežo (19 organizacij in 60 posameznih oseb z različnih področij). Dr. Živa Humer in 
dr. Nada Stropnik sta sodelovali v Madridu pri »Report and Recommendations from 
the Peer Review on Active Inclusion.« Decembra so bile izvedene 4 delavnice »Mladi, 
revščina in stereotipi« na Gimnaziji Ledina. 

dogodki v letu 2018

V letu 2018 se zvrstili naslednji ključni dogodki:

• posvet »Shema minimalnega dohodka v Sloveniji – med revščino in dostojnim 
življenjem« (sodelovali so  Anita Ogulin, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Mo-
ste Polje; dr. Zoran Stančič, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji; dr. Ve-
sna Leskošek, Fakulteta za socialno delo; dr. Majda Hrženjak, Mirovni inštitut; 
Marija Dobnikar, Center za socialno delo Kamnik; dr. Aleksander Doplihar, Slo-
venska filantropija), 3. maj 2018, Hiša EU, Ljubljana,

• dogodek »Za enakost in dostojno življenje« z zakonodajno forumsko predstavo 
»Status quo na trgu dela« (gledališka predstava o prekarnem delu) skupine Vse 
ali  nič (Zavod BOB) in glasbenim nastopom Janija Kovačiča. Dogodek je povezo-
val stand-up komik Andrej Težak Tešky. 3. maj 2018, Kino Bežigrad, Ljubljana,

• dogodek »Revščina, enakost in dostojno življenje« s prihodom EMIN avtobusa 
iz Bruslja, predstavitvijo prizadevanj različnih organizacij v Sloveniji in glasbenim 
nastopom Igorja Bračiča (iz tandema Slon in sadež) in Privatniki, Uvodni nagovor 
je imela »EMIN ambasadorka« gospa Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana Moste Polje, medtem ko je dogodek povezoval Seku M. Condé, 
novinar in TV voditelj na RTV Slovenija. 4. maj 2018, Kongresni trg, Ljubljana,

vodja projekta

mojca Frelih, 
mojca.frelih@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Živa Humer, raziskovalka
• Franja Arlič, finančno 

upravljanje 

partNerji

• EAPN - European 
Anti-Poverty Network 
(koordinator).

Ključni partnerji EMIN 2 
(2017-2018):
• ETUC European Trade 

Union Institute; 
• Belgian Federal Public 

Service Social Integration, 
anti-Poverty Policy, Social 
Economy and Federal 
Urban Policy, Belgija; 

• UA University of Antwerp, 
Belgija; 

• Academic Experts and 
Experts by Experience; 

• nacionalne EMIN mreže 
(Mirovni inštitut); 

• podporne skupine na 
ravni EU. 

FiNaNcerji

• Evropska komisija

Seminar za politično teorijo

vodja projekta

Vlasta Jalušič, 
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Ana Jovanovič,  
projektna sodelavka

• mirt komel,  
projektni sodelavec 

partNerji

/

FiNaNcerji

• Projekt sofinancirata 
Republika Slovenija 
in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega 
sklada, podprt pa je tudi 
s prostovoljnim delom.

NameN iN cilji

Seminar za politično teorijo je študijska dejavnost Mirovnega inštituta.  Namenjen 
je vsem, ki jih skrbi stanje na področju misli o politiki: namen seminarja je premišl-
jevanje in razumevanje temeljnih konceptov in problemov politike ter avtorjev, ki so 
pogosto prezrti ali narobe razumljeni. Glavna dejavnost je bralni seminar, ter sprem-
ljajoča javna predavanja in razprave. 

izvedba projekta v letu 2018

V okviru seminarja za politično teorijo smo v letu 2018 izvajali štirimesečni študent-
ski inovativni projekt STIK, namenjen širitvi ideje o skupnem pri islamu in krščan-
stvu, ki se je odvijal v sodelovanju  Univerzo v Ljubljani. Projekt je obsegal bralni 
seminar ob torkih, kjer smo brali Hafisa iz Širaza in Avrelija Avguština, izvedbo pre-
davaj, izvedbo delavnice Medkulturni stik v zdravstvu, mentoriranje del študentov in 
zaključno razstavo v Trubarjevi hiši literature konec junija.

dogodki v letu 2018

Javna predavanja in drugo:
• Primož Šterbenc: Proti-islamski diskurz in načini za njegovo nevtraliziranje, 17. 

marec 2018,
• Vlasta Jalušič: Problem ljubezni pri Avguštinu, 17. april 2018, Fakulteta za druž-

bene vede, Ljubljana,
• Mirt Komel:  Ljubezen in zvijačnost brezumja, 12. junij 2018, Fakulteta za druž-

bene vede, Ljubljana.

Okrogla miza:
• Medkulturni stik v zdravstvu (skupaj s projektom NIEM), Maistrova 1, 28. april 

2018, Ljubljana.

Razstava študentov: 
• Divanjenje (kuratorica Urška Lipovž), otvoritev 28. junij 2018, Trubarjeva hiša 

literature, Ljubljana.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018 

• Glej: https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo/.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se bo v 2019 nadaljeval z bralnim seminarjem in  s predavanji.

→  kazalo

https://www.emin-eu.net
mailto:mojca.frelih%40mirovni-institut.si?subject=
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si  
https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo/
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• okrogla miza o trgu dela in revnih zaposlenih ter revščini »Odprava revščine je 
politična odločitev!« s predstavniki političnih strank v Sloveniji. Pogovor je vodil 
Igor E. Bergant, novinar in voditelj na RTV Slovenija. 4. maj 2018, Mestna hiša, 
Ljubljana. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018 

• Frelih, Mojca: »Apel!: za delo brez prekarnosti«. Prispevek na dogodku v Centru 
kulture Španski borci, Ljubljana, 18. november 2018,

• »Učinkovito lahko pomagajo strokovnjaki«. Prispevek v oddaji »Preverjeno!«, POP 
TV, 23. oktober 2018, https://www.24ur.com/veriga-dobrih-ljudi/ucinkovito
-lahko-pomagajo-strokovnjaki.html,   

• »Delajo, pa so vseeno revni«. Intervju na 24ur.com, 17. oktober 2018, https://
www.24ur.com/veriga-dobrih-ljudi/delajo-pa-so-vseeno-revni.html, 

• »Pomembnost minimalnega dohodka za skupen evropski prostor. Minimalni do-
hodek nujen ne le za preživetje, ampak tudi za socialno vključenost vseh ljudi«. 
Intervju na VAL 202 (oddaja o botrstvu), 30. april 2018, https://val202.rtvslo.
si/2018/04/botrstvo-44/,

• »Posvet o minimalnem dohodku«. Poročila ob petih, TV Slovenija 1, 3. maj 2018, 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174536603 (od 0:58 do 2:56),

• »Na posvetu opozorilo, da se revščina kljub gospodarski rasti ne zmanjšuje«. 
Dnevnik, 3. maj 2018, https://www.dnevnik.si/1042820671,

• »Avtobus Evropske mreže za minimalni dohodek v Ljubljani«. Dnevnik, TV Sloveni-
ja 1, 4. maj 2018, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174536889,

• prispevek v oddaji »Danes«. Planet TV, 4. maj 2018,
• prispevek v oddaji »Svet«. Kanal A, 4. maj 2018,
• »Kaj o revščini menita SMC in DeSUS?«. RTV Slovenija, 5. maj 2018, https://www.

rtvslo.si/slovenija/kaj-o-revscini-menita-smc-in-desus/454004,
• »In kaj o revščini menijo SDS, Levica, NSi in Stranka AB?«. RTV Slovenija, 6. maj 

2018, https://www.rtvslo.si/slovenija/moja-dezela/in-kaj-o-revscini-menijo
-sds-levica-nsi-in-stranka-ab/454067.    

Glej tudi: https://www.emin-eu.net.

NadaljevaNje projekta 

Projekt je potekal v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Medijska pokritost dogod-
kov v Sloveniji je bila izjemna. Projekt se je uradno zaključil v letu 2018, vendar so 
na zadnjem srečanju v Bruslju potekali pogovori o iskanju možnosti za nadaljevanje 
oziroma prijavo »follow-up« projektnih idej.
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NameN iN cilji

Projekt naslavlja problem kriminalizacije migracij, ki se kaže v krepitvi institucij za 
nadzor meja (npr. mejnih policij in Frontexa, ki upravlja z velikimi IT sistemi nadzo-
ra), policizaciji, militarizaciji in eksternalizaciji mejnega nadzora, omejevanju giban-
ja »nedokumentiranih« migrantov v centrih za pridržanje, pomanjkanju alternativ 
omejevanju gibanja, protiteroristični zakonodaji, kaznovanju za neregularen prestop 
meja in nesorazmerni zastopanosti migrantov v zaporih.  

izvedba projekta v letu 2018

V tretjem in zadnjem letu projekta smo se osredotočili na končanje raziskav, ki so 
se izvajale v različnih geografskih območjih (v Sloveniji, drugih državah članicah EU, 
državah Zahodnega Balkana ter državah, ki mejijo na Evropsko unijo ali Mediteran), 
analizo izsledkov, pripravo mednarodne konference, ki je bila uspešno izvedena 17. 
in 18. maja 2018 v Ljubljani, in pripravo publikacij (zbornika, ki je izšel pri založbi 
Cambridge Scholars Publishing; zbornika iz konference, ki bo leta 2019 izšel pri 
založbi Springer, in tematske številke revije Dve domovini, ki izide januarja 2019).   

dogodki v letu 2018

• »Causes and Consequences of the Criminalisation of Migration«. Mednarodna 
konferenca, 17. – 18. maj 2018, City Hotel, Ljubljana,

• »The disaster of European refugee policy: perspectives from the ‘Balkan rou-
te’«. Predstavitev knjige in okrogla miza ob izidu knjige, 18. junij 2018, Atrij ZRC, 
Ljubljana, 

• Kogovšek Šalamon, Neža, »The principle of solidarity in asylum and migration 
within the context of the European Union accession process«. Prispevek na kon-
ferenci, v: Book of abstracts. [S. l.: s. n. 2018], str. 46,  https://docs.wixstatic.
com/ugd/af48eb_1b24410b4e934b96b50b0b7eb934f86f.pdf,

• Erjavec, Karl (diskutant), Nussdorfer, Vlasta (diskutant), Kogovšek Šalamon, 
Neža (diskutant), Slapšak, Svetlana (diskutant), Soban, Branko (diskutant), Šuc, 
Vojislav (diskutant), Roter, Petra (diskutant), »Splošna deklaracija človekovih 
pravic: dediščina in izzivi za današnji čas«. Okrogla miza, ki jo organizira Ministr-
stvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za druž-
bene vede Univerze v Ljubljani in Društvom za Združene narode za Slovenijo, 19. 
april 2018, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana,

• Kogovšek Šalamon, Neža, »Oblast, birokracija, civilna družba in monopol nad 
politiko: primer azilnih in migracijskih politik«. Prispevek na okrogli mizi »Obrazi 
civilne družbe v Evropski uniji«, 16. maj 2018, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede, Ljubljana, 

• Garcia Hernandez, César Cuauhtémoc (diskutant), Pajnik, Mojca (diskutant), Bo-
žič, Kristina (diskutant), »Predstavitev knjige Nasilne meje avtorja Reece Jones«. 
Razprava pred začetkom mednarodne konference »Understanding Causes and 
Consequences of Criminalization of Migration«, 16. maj 2018, Atrij ZRC, Ljublja-
na,

• Erjavec, Karl (diskutant), Jagland, Thorbjørn (diskutant), Klemenčič, Goran (dis-
kutant), Ribičič, Ciril (diskutant), Roter, Petra (diskutant), Hanžek, Matjaž (disku-

vodja projekta

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni.institut.si 

 
sodelavci iN 
sodelavke

• Vlasta Jalušič, 
raziskovalka

• mojca pajnik, 
raziskovalka

• veronika bajt, 
raziskovalka

• mojca Frelih, raziskovalka
• Irena Salmič, tehnična 

sodelavka 
• Vasja Badalič, 

raziskovalec (Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni 
fakulteti Univerze v 
Ljubljani)

partNerji

• Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti  

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije 
(ARRS)

Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom 

tant), Krnc, Bernardka (diskutant), Kogovšek Šalamon, Neža (diskutant), Polak 
Petrič, Ana (diskutant), »Svet Evrope: demokracija, človekove pravice in vladavi-
na prava na razpotju«. Panelna razprava, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zu-
nanje zadeve ob dnevu slovenske diplomacije in 25. obletnici članstva Republike 
Slovenije v Svetu Evrope, 22. maj 2018, Ljubljana.

Vodja projekta je moderirala panel na mednarodni konferenci v Bruslju:

• Kogovšek Šalamon, Neža (diskutant), Wessel, Ramses A. (diskutant), in dr., »In-
ternational responsibility for the cooperation of the EU and its Member States 
with the Libyan coastguard?«. Delavnica A na letni konferenci mreže Odysse-
us »Conflict and Compromise between Law and Politics in EU Migration and 
Asylum Policies«, 1. februar 2018, Bruselj. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

Vodja projekta pripravila novo izdajo knjige Migration Law in Slovenia:
• Kogovšek Šalamon, Neža, Migration law in Slovenia, 2. izd., Alphen aan den Rijn,  

Kluwer Law International, 2018.

Zbornik:
• Žagar, Igor Ž., Kogovšek Šalamon, Neža, Lukšič-Hacin, Marina, Mlekuž, Ana in 

Zagorac, Dean (ur.), The disaster of European refugee policy: perspectives from 
the »Balkan route«, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 
2018.

V zborniku je več članic projektne skupine objavilo članek:
• Kogovšek Šalamon Neža in Šeruga, Kaja, » Refugees and the ‘disorganised state 

of exception’: EU and states’ responses to mass arrivals through the Western 
Balkans migration route«, str. 29-54,

• Jalušič, Vlasta, »Why does Mujo want to go to Germany?«, str. 157-177,
• Bajt, Veronika, »Online hate speech and the ‘refugee crisis’ in Slovenia«, str. 133-

155,
• Pajnik, Mojca, »Media logic in disposing of migrants«, str. 179-195.

Prispevki na konferencah:
• Kogovšek Šalamon, Neža, »Global crimmigration trends«, v: Kogovšek Šalamon, 

Neža (ur.), »Understanding causes and consequences of criminalization of mi-
gration«: international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, Ljubljana, Slove-
nia: conference program, Ljubljana, Peace Institute, 2018, str. 16,

• Kogovšek Šalamon, Neža, »The influence of EU membership conditionality on 
crimmigration in the Western Balkans«, v: Kogovšek Šalamon, Neža (ur.), »Un-
derstanding causes and consequences of criminalization of migration«: interna-
tional conference, 17-18 May 2018, City Hotel, Ljubljana, Slovenia: conference 
program, Ljubljana, Peace Institute, 2018, str. 19-20,

• Jalušič, Vlasta, »Crimmigration ‘law’ and the creation of ‘dual’ state«, v: Kogov-
šek Šalamon, Neža (ur.), »Understanding causes and consequences of crimina-
lization of migration«: international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, 
Ljubljana, Slovenia: conference program, Ljubljana, Peace Institute, 2018, str. 17,

• Bajt, Veronika in Frelih, Mojca, »Crimmigration and nationalism in Slovenia«, v: 

→  kazalo
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Kogovšek Šalamon, Neža (ur.), »Understanding causes and consequences of 
criminalization of migration«: international conference, 17-18 May 2018, City 
Hotel, Ljubljana, Slovenia: conference program, Ljubljana, Peace Institute, 2018, 
str. 24,

• Badalič, Vasja, »Tunisia and the EU external migration policy: crimmigration law, 
illegal practices and their impact ob the rights of migrants«, v: Kogovšek Ša-
lamon, Neža (ur.), »Understanding causes and consequences of criminalization 
of migration«: international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, Ljubljana, 
Slovenia: conference program, Ljubljana, Peace Institute, 2018, str. 19,

• Završnik, Aleš in Mihelj Plesničar, Mojca, »Large EU-IT systems in the areas of 
borders, visa and asylum: implications for human rights in Slovenia«, v: Kogov-
šek Šalamon, Neža (ur.), »Understanding causes and consequences of crimina-
lization of migration«: international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, 
Ljubljana, Slovenia: conference program, Ljubljana, Peace Institute, 2018, str. 
18-19.

Izšel je prispevek, predstavljen leta 2016 na policijski akademiji:
• Kogovšek Šalamon, Neža, »Policija kot akter v ‘krimigracijskih’ politikah: trendi 

in dileme sodobnega odgovora na migracije«, v: Vidmar, Uroš (ur.), Mejniki legi-
timnosti policijske dejavnosti: zbornik prispevkov, Ljubljana, Ministrstvo za no-
tranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2018, str. 11-26. 

 
NadaljevaNje projekta 

Delo je potekalo zelo intenzivno in hkrati uspešno, saj smo podpisali pogodbo z 
založbo Springer in za objavo pripravili vrsto člankov. Vsi cilji projekta so bili več kot 
doseženi.  Projekt se je z letom 2018 zaključil, v letu 2019 pa se bodo zaključile še 
zadnje faze diseminacije.

NameN iN cilji

Projekt je namenjen izobraževanju in osveščanju dijakov in dijakinj srednjih šol v 
Sloveniji o migracijah ter spodbujanju razmislekov o strpnosti, medkulturnega ra-
zumevanja in dialoga. 

izvedba projekta v letu 2018

V obdobju od 1. aprila do 31. oktobra 2018 smo izvedli 21 delavnic na sedmih ra-
zličnih srednjih šolah oz. v šolskih centrih. Na delavnicah je sodelovalo 495 dijakov 
in dijakinj. V ta namen smo razvili 3 učne scenarije, ki smo jih prilagajali potrebam in 
željam šol.      

NadaljevaNje projekta 

Projekt se je zaključil. Evalvacija projekta je pokazala, da so bile uspešno izvedene 
vse predvidene aktivnosti ter doseženi zastavljeni učni cilji.

vodja projekta

iztok Šori, 
iztok.sori@mirovni-institut.si  

 

sodelavci iN 
sodelavke

• Jasna Babić, izvajalka
• Lana Zdravković, 

izvajalka
• veronika bajt, izvajalka
• Irena Salmič, 

administrativna podpora

partNerji

/

FiNaNcerji

• Urad vlade Republike 
Slovenije za 
komuniciranje

Enakost in raznolikost v naši skupnosti

→  kazalo
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NameN iN cilji

Cilj projekta GEAR je prispevati k medkulturnemu razumevanju prek sodelovanja 
organizacij civilne družbe s formalno izobraževalnimi sistemi, učitelji in učiteljicami, 
študenti in študentkami ter spodbujanje izmenjave in izboljšanja obstoječih dobrih 
praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja med šolami na lokalni, 
regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Splošni cilj projekta je preprečevanje 
nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, med-
kulturno razumevanje in aktivno državljanstvo. 

izvedba projekta v letu 2018

Pri projektu smo v letu 2018 izvajali izobraževanja/usposabljanja učiteljev in vzgo-
jiteljev, delavnice za mladinske nosilce strpnosti in medkulturnosti (t. i. mladi am-
basadorji medkulturnega dialoga), sodelovali smo pri šolskih medkulturnih in vkl-
jučevalnih projektih. Posodobljen je bil obstoječi projektni kurikulum izobraževanja/
usposabljanja za zagotavljanje in posodabljanje kakovosti, čemur je sledil prevod 
dokumenta v nacionalne jezike. Pripravljen je bil tudi kurikulum izobraževalnih ak-
tivnosti Mirovnega inštituta, sodelovali pa smo tudi pri pripravi in organizaciji zakl-
jučne mednarodne konference projekta, ki je bila oktobra 2018 v Madridu. 

dogodki v letu 2018

• Delavnica za izobraževanje/usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev, februar 2018, 
Ljubljana,

• delavnica za usposabljanje za mladinske nosilce strpnosti in medkulturnosti, 
april 2018, Novo mesto,

• udeležba učiteljic in učiteljev ter dijakinj in dijakov na šolskem medkulturnem in 
vključevalnem srečanju v Osijeku in Daruvarju na Hrvaškem, maj 2018,

• zaključna konferenca projekta, 25.–27. oktober 2018, Madrid, Španija.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Glej: https://gear.gong.hr/.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se je zaključil decembra 2018.

vodja projekta

veronika bajt, 
veronika.bajt@mirovni-institut.si

 
sodelavci iN 
sodelavke

• mojca Frelih, raziskovalka
• Maja Ladić, raziskovalka
• Franja Arlič, finančno 

upravljanje

partNerji

• GONG, Hrvaška 
(kordinator projekta); 

• GSI ITALIA, Italija; 
• Fundación Educativa y 

Asistencial Cives, Španija; 
• Nansen Dialogue Centre 

Osijek, Hrvaška; 
• Nansen Dialogue Centre 

Skopje, Makedonija; 
• Ekonomska i turistička 

škola Daruvar, Hrvaška; 
• Osnovna škola Siniše 

Glavaševića, Vukovar, 
Hrvaška; 

• Osnovna škola Dalj, 
Hrvaška; 

• Municipal Secondary 
Vocational School 
»Gostivar« Gostivar, 
Makedonija; 

• Municipal Primary School 
Liria, Tetovo, Makedonija.

FiNaNcerji

• Erasmus+ program 
Evropske unije

GEAR: Globalno izobraževanje in aktivno delovanje za
zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratične
vrednote v medkulturnih družbah

NameN iN cilji

Cilj MEET je spodbujati kritično in odgovorno rabo medijev mladih državljank in 
državljanov v večkulturnih javnih šolah v demokratičnih družbah. Projekt se osre-
dotoča na ekonomsko in socialno marginalizirane mlade (stare med 13 in 19 let), 
vključno z migranti, migrantkami, begunci in begunkami, ki skupaj z učitelji in učitelji-
cami aktivno sodelujejo v raziskavi in prispevajo k oblikovanju in razvoju medkulturne 
medijske vzgoje, ki se zgleduje po načelih enakosti, strpnosti, socialne pravičnosti in 
solidarnosti. MEET predstavlja svojevrstni izobraževalni izziv kulturi izključenosti, 
ekskluzivizma in diskriminacije, ki danes prežema prevladujoče politične diskurze, 
medijske reprezentacije in razširjeno neoliberalno preoblikovanje izobraževanja. 
Projekt zagovarja izobraževanje s področja medijev in komuniciranja kot usmeritev 
za podporo pravičnosti in socialni vključenosti različnih javnosti, k čemur prispeva 
na različne načine: s produkcijo dokumentarnega filma, pripravo priporočil za oblik-
ovanje politik, pripravo digitalnih orodij in objavo znanstvenih prispevkov s področja 
medijev in državljanske vzgoje. 

izvedba projekta v letu 2018

Skupaj z učitelji smo oblikovali materiale za medijsko izobraževanje za kritično 
medijsko pismenost in kulturo pravičnosti in enakosti v izbranih multikulturnih šolah 
v treh državah (Italija, Nemčija in Slovenija). V slovenskem kontekstu smo izbrali 
dve šoli, na katerih smo izvedli terensko delo: Dvojezična srednja šola/Kétnyelvű 
Középiskola (Lendava) in Srednja šola tehniških strok Šiška (Ljubljana). Na šoli v Len-
davi je poleg izvedbe učnih scenarijev potekalo tudi snemanje dokumentarnega izo-
braževalnega filma, ki je dostopen na https://meetolerance.eu/. Pripravili smo tudi 
prosto dostopno gradivo za učitelje.

dogodki v letu 2018

• V okviru strokovne ekskurzije v Italiji so se študenti in študentke študijskih pro-
gramov medijske in komunikacijske študije ter novinarstvo s Fakultete za druž-
bene vede na Univerzi v Firencah seznanili z rezultati projekta MEET, 17. april 
2018, Firence, 

• sestanek projektnega konzorcija, 7.–8. junij, Berlin, 
• v organizaciji Mirovnega inštituta in Zavoda RS za šolstvo je potekala predstavi-

tev rezultatov projekta MEET »Medijska vzgoja proti kulturi strahu«, 20. avgust 
2018, Ljubljana,

• organizirali smo javno projekcijo pedagoškega dokumentarnega filma, ki prika-
zuje »video kapsule« o treh ključnih konceptih MEET, razumevanje, izražanje 
in angažiranje dijakov in dijakinj v pedagoški proces. Film je bil na sporedu kot 
del programa mednarodnega interdisciplinarnega simpozija »Zvoki manjšin«, v 
okviru festivala »Noč v stari Ljubljani«, ki ga organizira Imago Sloveniae – Podo-
ba Slovenije, 24. avgust 2018,

• ob zaključku projekta MEET smo se udeležili konference, ki jo je v Bruslju orga-
niziral Média Animation, na kateri je razprava tekla o strategijah za spodbujanje 
družbene enakosti v šolah in v video produkciji, 15. november 2018.

vodja projekta

mojca pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• mojca Frelih, 
raziskovalka

• iztok Šori, raziskovalec

partNerji

• University of Florence, 
Italija (koordinator); 

• Medien-Bildung.com, 
Nemčija;

• University of Vienna, 
Avstrija; 

• Media Animation, Belgija.

Pridruženi partner 
v sloveniji: 
• Zavod RS za šolstvo. 

FiNaNcerji

• Erasmus+ program, 
Evropska komisija

MEET – Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost 
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javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Glej: http://www.mirovni-institut.si/en/projects/meet-media-education-for
-equity-and-tolerance/ in https://www.facebook.com/MEETolerance/. 

NadaljevaNje projekta 

Uspešno smo oblikovali izobraževalni material, prilagojen potrebam izbranih šol, ki 
smo ga preizkusili na vzorcu 150 dijakov in dijakinj v treh državah. Evalvacija dela v 
šolah je pokazala na veliko potrebo po vključevanju tovrstnih vsebin v šolske kuri-
kule. Javne predstavitve projekta, skupaj z dokumentarnim filmom, so naletele na 
poziven odziv strokovne javnosti. Pričakujemo uporabo rezultatov projekta tudi v 
prihodnje - na spletni strani projekta so dostopna gradiva za učitelje in izobraževalni 
dokumentarec. V letu 2019 načrtujemo knjižne objave z rezultati projekta.

NameN iN cilji

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šestletni mednarodni pro-
jekt, v katerem si bomo partnerji prizadevali ključne akterje na področju integraci-
je v 15 državah članicah EU opolnomočiti za boljše soočanje s trenutnimi izzivi na 
področju integracije in izboljšati vključevanje oseb s priznano mednarodno zašči-
to v družbo, v kateri živijo. Namen projekta je vzpostavitev mehanizma za celovito 
oceno vključevanja oseb z mednarodno zaščito, izpostaviti glavne izzive oz. vrzeli v 
standardih integracije, identificirati obetavne prakse in oceniti učinke zakonodajnih 
sprememb in sprememb politik v 15 državah članicah EU. 

izvedba projekta v letu 2018

Tretje leto projekta je bilo osredotočeno na pripravo celovitega poročila o nacion-
alnem integracijskem sistemu, pripravljeno na podlagi 170 kazalnikov na področjih 
izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti, zdravja, nastanitve, državljanstva, 
podpore pri integraciji in na drugih področjih. Organizirana sta bila dva sestanka na-
cionalne koalicije, ki so se ju udeležili različni deležniki. V okviru projekta smo izva-
jali tudi zagovorniške aktivnosti in mreženje prek udeležbe na različnih dogodkih, 
vzpostavljanja kontaktov in sestankov z akterji na področju integracije.      

dogodki v letu 2018

• Sestanek nacionalne koalicije: Medkulturni stik v zdravstvu, 29. maj 2018, Na-
rodni muzej, Ljubljana,  

• Sestanek nacionalne koalicije: Priprava pisma za Vlado Republike Slovenije, 26. 
oktober 2018, Knjižnica Mirovnega inštituta, Ljubljana.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije – Slovenija, Poročilo za leto 
2016, Mirovni inštitut, 2018.

• Glej: http://www.forintegration.eu/; http://www.mirovni-institut.si/projekti/
nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljse-
vanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/.

NadaljevaNje projekta 

Projekt traja šest let (2016-2022) in je doslej je projekt potekal po načrtu.

vodja projekta

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni.institut.si 

 

sodelavci iN 
sodelavke

• Vlasta Jalušič, 
raziskovalka

• veronika bajt, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

partNerji

• Projekt NIEM vodi 
Institute of Public Affairs 
iz Varšave. 

• Migration Policy 
Group iz Bruslja je 
vodilna organizacija za 
raziskovalni del projekta, 
odgovorna za razvoj 
kazalnikov in primerjalnih 
poročil. 

• Drugi strateški 
partnerji so Regionalno 
predstavništvo UNHCR 
za srednjo Evropo, 
UNHCR predstavništvo 
na Poljskem, poljsko 
Ministrstvo za notranje 
zadeve in Ministrstvo za 
delo in socialno politiko 
ter Univerza v Varšavi. 

• Projektni partnerji, ki 
bodo izvajali raziskave in 
organizirali nacionalne 

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije:
Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano
mednarodno zaščito – NIEM

→  kazalo

https://www.facebook.com/MEETolerance/
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http://www.forintegration.eu/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
mailto:neza.kogovsek%40mirovni.institut.si?subject=
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koalicije v 15 EU državah: 
Bulgarian Council on 
Refugees and Migrants, 
Bolgarija; Association 
Multi Kulti Collective, 
Bolgarija; People in Need, 
Češka; France Terre 
d’Asile, Francija; Berlin 
Institute for Empirical 
Research on Integration 
and Migration, Humboldt 
University, Nemčija; 
Menedék – Hungarian 
Association for 
Migrants, Madžarska; 
Fondazione ISMU – 
Initiatives and Studies 
on Multi-ethnicity, 
Italija; Providus, Latvija; 
Diversity Development 
Group, Litva; Maastricht 
University, Nizozemska; 
Institute of Public 
Affairs, Poljska; Centro 
de Estudos Sociais, 
University of Coimbra, 
Portugalska; The 
Foundation for an Open 
Society, Romunija; 
CIDOB – Barcelona 
Centre for International 
Affairs, Španija; Malmö 
University, Švedska; 
ANTIGONE Information 
and Documentation 
Centre on Racism, 
Ecology,  Peace and Non 
Violence, Grčija. 

FiNaNcerji

• Evropska komisija, Sklad 
za azil, migracije in 
vključevanje (AMIF)

vodja projekta

Katarina Vučko,  
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

/

partNerji

• Evropska mreža o 
brezdržavljanskosti – 
ENS (kordinator)

FiNaNcerji

• Evropska mreža o 
brezdržavljanskosti – 
ENS 

Indeks brezdržavljanskosti 

NameN iN cilji

Indeks brezdržavljanskosti bo nudil celovite, zanesljive in ažurne informacije, ki bodo 
omogočale primerjavo med evropskimi državami in zaščito, ki jo nudijo osebam brez 
državljanstva. Služil bo kot orodje zagovorništva, ki ga izvajajo člani Evropske mreže 
o brezdržavljanskosti, civilna družba, vlade, raziskovalci in mediji. Omogočal bo ra-
zumevanje, katera področja prava in politik je potrebno izboljšati in katere režime 
je potrebno razumeti kot primere dobre prakse pri obravnavi brezdržavljanskosti.

izvedba projekta v letu 2018

Prvič smo pri projektu sodelovali v letu 2017, ko smo pripravili informacije o Sloveniji 
za Indeks. V 2018, smo izvedli posodobitev informacij in nudili informacije za nove 
indikatorje indeksa. Pripravili smo tudi povzetek indeksa za Slovenijo (kot orodje za 
zagovorništvo) in za spletno stran ENS prispevali blog o Sloveniji.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Glej: https://index.statelessness.eu/country/slovenia. 

NadaljevaNje projekta 

Izvajanje projekta na Mirovnem inštitutu se je v letu 2018 zaključilo, posodobljen 
indeks bo javno dostopen v letu 2019.

→  kazalo

mailto:katarina.vucko%40mirovni-institut.si?subject=
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NameN iN cilji

Cilj projekta je identifikacija potreb za usposabljanjem delavcev v pravosodju o Di-
rektivi o pravicah žrtev, priprava priročnika in nudenje usposabljanja za delavce v 
pravosodju o potrebah žrtev kaznivih dejanj, prav tako pa priprava e-treninga in 
okolja za virtualno učenje za široko diseminacijo na nacionalni in EU ravni ter disem-
inacija primerov dobrih praks, identificiranih tekom treningov.

izvedba projekta v letu 2018

Na podlagi ankete med deležniki in posvetovanj, izvedenih v letu 2017, smo v prvi 
polovici leta 2018 pripravili vsebino usposabljanja za odvetnike, sodnike in tožilce. K 
sodelovanju smo povabili profesionalno moderatorko, saj je bil cilj čim bolj uporabiti 
participativne metode. Za izvedbo usposabljanja za sodnike in tožilce smo se pov-
ezali s Centrom za izobraževanje v pravosodju, s katerim smo sklenili pogodbo za iz-
vedbo usposabljanj za sodnike in tožilce. Z Odvetniško zbornico smo se dogovorili za 
izvedbo usposabljanja za odvetnike. V maju smo izvedli usposabljanje za odvetnike, 
junija pa smo izvedli usposabljanje za sodnike in tožilce. Pripravili smo tudi spletni 
trening, vključno s tremi videi o dobrih praksah, ki predstavljajo delo Društva za ne-
nasilno komunikacijo in Društva Ključ z žrtvami nasilja in trgovine z ljudmi.

dogodki v letu 2018

• Mednarodna konferenca, april 2018, Dublin,
• usposabljanje za odvetnike, maj 2018,
• usposabljanje za sodnike in tožilce, junij 2018.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Vodič po Direktivi o pravicah žrtev kaznivih dejanj - Spletni trening o direktivi.

NadaljevaNje projekta 

Avgusta 2018 se je projekt zaključil. 

vodja projekta

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

• Jasna Babič, IT podpora

partNerji

• Irish Council for 
Civil Liberties, Irska 
(koordinator projekta); 

• Victim Support Service 
Hungary, Madžarska; 

• Human Rights Monitoring 
Institute, Litva; 

• Council of the Bar of 
Ireland, Irska; 

• Law Society of Ireland, 
Irska; 

• Portuguese Association 
for Victim Support, 
Portugalska; 

• Victim Support Europe, 
Belgija; 

• PICUM, Belgija.

FiNaNcerji

• Evropska komisija

Oblikovanje modula EU za usposabljanje 
za Direktivo o pravicah žrtev

NameN iN cilji

Namen projekta je izboljšati razumevanje učinkov zakonodaje, postopkov ter in-
stitucionalnih okvirov na žrtve kaznivih dejanj preko raziskovanja, osredotočenega 
na žrtve same; prispevati k izboljšavi regulacije, postopkov in institucionalnih ok-
virov za učinkovito in celovito implementacijo Direktive o pravicah žrtev kaznivih 
dejanj ter razvoj orodij, ki podpirajo uresničevanje pravic žrtev do informacij ter pod-
pore.

izvedba projekta v letu 2018

V prvi polovici leta 2018 smo v sodelovanju s projektnimi partnerji pripravili ra-
ziskovalne materiale za intervjuje z žrtvami: vprašalniki, obrazci za privolitev itd. V 
sodelovanju z DNK smo izvedli 20 intervjujev z žrtvami nasilja v družini. Na podlagi 
analize intervjujev in predhodne analize normativnega okvira smo pripravili nacion-
alno raziskovalno poročilo. Konec junija smo organizirali drugo partnersko srečanje 
v Ljubljani, kjer smo obravnavali osnutke poročil in načrtovane nadaljnje aktivnosti. 
V oktobru smo organizirali dve srečanji z zainteresiranimi stranmi - predstavniki 
pristojnih javnih institucij, nevladnih organizacij in predstavniki žrtev. Pripravili smo 
modul usposabljanja za deležnike, ki zagotavljajo podporo žrtvam, in začeli delati na 
informacijskem gradivu za žrtve (v letu 2019 bo objavljena posebna spletna stran z 
informacijami za žrtve).

dogodki v letu 2018

• Dva srečanji z zainteresiranimi stranmi - predstavniki pristojnih javnih institucij, 
nevladnih organizacij in predstavnikov žrtev, oktober 2018, Ljubljana.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Nacionalno raziskovalno poročilo. 

NadaljevaNje projekta 

Projektne dejavnosti, predvidene za leto 2018, so bile uspešno izvedene. Leta 2019 
bo objavljena spletna stran z informacijami za žrtve kaznivih dejanj. Marca bo v 
Bukarešti organizirana zaključna konferenca.

vodja projekta

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Franja Arlič, koordinacija 
in finančno vodenje 
projekta

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• veronika bajt, 
raziskovalka

• Vlasta Jalušič, 
raziskovalka

partNerji

• Hrvatski pravni center, 
Hrvaška (koordinator); 

• Ministrstvo za pravosodje 
Republike Hrvaške, 
Patent, Madžarska; 

• Centre for Legal 
Resources, Romunija; 

• Društvo za nenasilno 
komunikacijo, Slovenija.

FiNaNcerji

• Evropska komisija

VICATIS – Krepitev sistema podpore 
z vidika žrtev kaznivih dejanj

→  kazalo

mailto:katarina.vucko%40mirovni-institut.si?subject=
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vodja projekta

Katarina Vučko,  
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

partNerji

• Irish Council for 
Civil Liberties, Irska, 
(Koordinator projekta); 

• Associazione Antigone 
Onlus, Italija; 

• Association for the 
Defence of Human Rights 
in Romania – the Helsinki 
Committee, Romunija;

• Bulgarian Helsinki 
Committee, Bolgarija; 

• Helsinki Foundation for 
Human Rights, Poljska; 

• Human Rights Monitoring 
Institute, Litva; 

• Hungarian Helsinki 
Committee, Madžarska; 

• Ludwig Boltzmann 
Gesellschaft - Institute of 
Human Rights, Avstrija.

FiNaNcerji

• Evropska komisija

V policijskem pridržanju: Uporaba procesnih pravic EU

NameN iN cilji

Projekt želi prispevati k uspešni implementaciji predpisov EU o procesnih pravicah 
osumljencev v (pred)kazenskih zadevah. Jedro projekta predstavlja raziskovanje iz-
vajanja procesnih pravic osumljencev v praksi, tekom policijskega pridržanja. Namen 
raziskovalnega dela je identifikacija primerov dobrih praks in oblikovanje priporočil 
za spremembo zakonodaje in politik, s ciljem učinkovitejše uveljavitve EU direktiv o 
procesnih pravicah v (pred)kazenskih postopkih.

izvedba projekta v letu 2018

Zaradi zapletenosti projektnih aktivnosti je bil projekt podaljšan do decembra 2018 
(prvotno bi se moral zaključiti avgusta 2018). V prvi polovici leta 2018 smo opravili 
pogovore s kazenskimi odvetniki, da bi dopolnili ugotovitve, pridobljene raziskavo 
pisnih virov in empiričnimi opazovanji postopkov pridržanj na policijskih postajah 
(zaključeno leta 2017). Na tej podlagi smo pripravili osnutek nacionalnega poroči-
la. V drugi polovici leta je bila pripravljena končna različica poročila ter primerjalno 
poročilo. Za predstavitev ugotovitev smo organizirali strokovno posvetovanje za 
strokovne interesne skupine.

dogodki v letu 2018

• Strokovni posvet s predstavniki policije, odvetnikov in tožilcev, december 2018,
• dogodek ob izdaji primerjalnega poročila, december 2018, Bruselj. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• V policijskem pridržanju 2 - Empirična študija pravic osumljencev v predkazen-
skem postopku v devetih državah EU – Nacionalno poročilo za Slovenijo,

• V policijskem pridržanju 2 - Empirična študija pravic osumljencev v predkazen-
skem postopku v devetih državah EU – Primerjalno poročilo.

NadaljevaNje projekta 

Decembra 2018 je bil projekt zaključen.

vodja projekta

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

• mojca Frelih, 
koordinatorka projekta

• Majda Hrženjak, 
raziskovalka

partNerji

• Bulgarian Helsinki 
Committee, Bolgarija 
(koordinator projekta);

• Hungarian Helsinki 
Committee, Madžarska; 

• Helsinki Foundation for 
Human Rights in Poland, 
Poljska; 

• Human Rights Monitoring 
Institute in Lithuania, 
Litva.  

FiNaNcerji

• Evropska komisija

Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: 
učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/
pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa

NameN iN cilji

Cilj projekta je povečati razumevanje pomanjkljivosti v nacionalnih pravnih sistemih 
držav partneric glede področij, ki jih naslavlja Direktiva  2013/48/EU o pravici do 
dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in Priporočilo C(2013) 8179/2 o pra-
vici osumljencev in obdolžencev do pravne pomoči ter identifikacija in promocija 
primerov dobre prakse. Namen pa je tudi spodbuditi komunikacijo ter koordinacijo 
pravnikov in okrepiti znanje deležnikov o mednarodnih ter EU standardih na področ-
ju pravice osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči.  

izvedba projekta v letu 2018

V 2018 so potekale zaključne aktivnosti projekta, saj se je projekt z marcem 2018 
zaključil. Pripravili smo končno verzijo nacionalnega poročila na podlagi izvedene 
raziskave (analiza 150 sodnih spisov v kazenskih zadevah, dve fokusni skupini z od-
vetniki, intervjuji s sodniki, policisti in obsojenci). Poročilo smo za potrebe primer-
jalnega poročila pripravili v angleščini in ga nato prevedli v slovenski jezik. Pripravili 
smo tudi priročnik, ki je bil sestavljen iz dveh delov: mednarodnih standardov na 
področju pravice do odvetnika ter ključnih izzivov v slovenskem prostoru (pripravili 
na podlagi nacionalnega poročila). Obe publikaciji smo natisnili in v februarju pred-
stavili na petih strokovnih posvetih za odvetnike, tožilce, sodnike in policiste. Poskr-
beli smo tudi za širšo diseminacijo tako v strokovni kot splošni javnosti: objava dveh 
člankov v Pravni praksi in reviji Odvetnik, objave na spletnih portalih JUS INFO, CN-
VOS, izjava za javnost (rezultat: članek STA in Mladina), Studio ob 17h.  

dogodki v letu 2018

• Februarja smo organizirali pet strokovnih posvetov za odvetnike, tožilce, sodni-
ke in policiste (v Ljubljani, Kopru, Kranju, Mariboru in Celju). Na dogodkih so bile 
predstavljene projektne publikacije in glavne ugotovitve raziskave.

• Marca je bila zaključna konferenca projekta v Sofiji v Bolgariji.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito izvajanje pravice do 
odvetnika in pravne pomoči v kazenskem postopku: študija o Sloveniji,

• Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito izvajanje pravice do 
odvetnika in pravne pomoči v kazenskem postopku: priročnik.

NadaljevaNje projekta 

V marcu 2018 je bil projekt uspešno zaključen. Ugotovitve projekta nudijo dobro osnovo 
za nadaljnje delo Mirovnega inštituta na področju procesnih pravic v kazenskih postopkih.

→  kazalo
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NameN iN cilji

Cilj projekta je identificirati primere dobre prakse, pa tudi pomanjkljivosti kazensko-
pravnih sistemov držav, ki so vključene v projekt (Slovenija, Avstrija, Bolgarija, Češ-
ka in Litva) z vidika implementacije priporočila ter oblikovanje priporočil na nacion-
alni in EU ravni. Prizadeva si za krepitev ozaveščenosti in zmogljivosti strokovnih 
deležnikov, ki so vključeni v kazenske postopke (še posebej organi kazenskega 
pregona, pravni praktiki, zdravstveno osebje, sodstvo, NVOji in predstavniki oseb z 
motnjami v duševnem razvoju in/ali duševnem zdravju), da bi bolje razumeli kompl-
eksnost položaja teh oseb in ovire, s katerimi se soočajo.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 je projektni konzorcij delal na primerjalnem poročilu in priročniku. Re-
zultat je bil priročnik »Dostojanstvo na sojenju«, ki je bil preveden v slovenski jezik 
in natisnjen. Pripravili smo tudi končno različico nacionalne študije, objavljene v 
elektronski obliki. Rezultate projekta smo predstavili junija na posvetovalnem 
posvetovanju na Fakulteti za socialno delo. Pripravili smo in natisnili tudi brošuro 
s ključnimi informacijami o projektu in ugotovitvah projekta. Ker se zaključne kon-
ference na Dunaju zaradi neustreznega datuma (državni praznik 25. 6. 2018) nismo 
mogli udeležiti, smo pripravili video prispevek, ki je bil predvajan na konferenci.

dogodki v letu 2018

• Strokovni posvet na Fakulteti za socialno delo za predstavnike sodstva, tožilce, 
policijo in odvetnike ter sodne izvedence na področju psihiatrije in druge deležni-
ke na področju duševnega zdravja, junij 2018, Ljubljana,

• zaključna konferenca, junij 2018, Dunaj, Avstrija.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Nacionalno poročilo o izvajanju Priporočila C (2013) 8178/2 v Sloveniji: Dosto-
janstvo med sojenjem - Krepitev procesnih pravic osumljencev s težavami v dušev-
nem zdravju in/ali duševnem razvoju v kazenskem postopku: Potrebe po ukrepih,

• Priročnik: Dostojanstvo med sojenjem - Krepitev procesnih pravic osumljencev 
s težavami v duševnem zdravju in/ali duševnem razvoju v kazenskem postopku: 
Potrebe po ukrepih.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se je julija 2018 zaključil. 

vodja projekta

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje 

• mojca Frelih, 
koordinatorka projekta

partNerji

• Ludwig Boltzmann 
Institute of Human 
Rights, Avstrija 
(koordinator projekta); 

• Bulgarian Helsinki 
Committee, Bolgarija; 

• League of Human Rights, 
Češka; 

• Organisation Mental 
Health Perspectives, 
Litva.

FiNaNcerji

• Evropska komisija

IMPAIR: Krepitev procesnih pravic oseb z motnjami 
v duševnem razvoju in duševnem zdravju 
v kazenskih postopkih

NameN iN cilji

Državni preventivni mehanizem (DPM) je neodvisni organ, katerega sodelavci 
obiskujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, in kraje, kjer so te osebe nastan-
jene. DPM je namenjen krepitvi varstva teh oseb pred mučenjem in drugim okrut-
nim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 smo skupaj sodelovali pri 13 obiskih, ki pa so bili zelo raznoliki (od 
policijskih postaj, zavodov za prestajanje kazni do domov za starejše in vzgo-
jno-izobraževalnih zavodov). Po  koncu vseh obiskov smo Varuhu človekovih pravic 
posredovali svoja opažanja, v nekaj primerih pa smo prevzeli tudi pisanje celotnega 
poročila o obisku. 
 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Poročila o obiskih DPM so dostopna na spletni strani Varuha človekovih pravic 
(http://www.varuh-rs.si/).  

NadaljevaNje projekta 

Gre za spremljanje (monitoring) sprejemnih in nastanitvenih prostorov, v katerih 
so nastanjeni ljudje, ki jim je bila odvzeta prostost oziroma jim je gibanje omejeno 
oziroma nadzorovano. Pri nekaterih obiskih so poudarki na življenjskih pogojih in 
ne na sistemskih težavah, medtem ko so bili nekateri obiski osredotočeni zelo vse-
binsko. Vseeno pa imamo preko DPM dober vpogled v situacije v teh institucijah in 
bomo z Varuhom sodelovali tudi v prihodnjih letih. 

vodja projekta

Maja Ladić,
maja.ladic@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Katarina Vučko, 
sodelavka

• Neža Kogovšek Šalamon, 
sodelavka

• Vlasta Jalušič, sodelavka
• Marko Ribać, sodelavec

partNerji

• Varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije

FiNaNcerji

• Varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije

Sodelovanje z Varuhom človekovih pravic 
pri izvajanju nalog in pooblastil Državnega 
preventivnega mehanizma

→  kazalo
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NameN iN cilji

Cilj projekta je oceniti, v kolikšni meri je bila v Sloveniji in na Hrvaškem uspešno im-
plementirana Uredba o dedovanju; oceniti, kako se določbe Uredbe in nacionalne 
izvedbene zakonodaje uporabljajo v praksi; prispevati k razvoju sodelovanja in med-
sebojnega zaupanja med nacionalnimi organi in pravosodnimi delavci na področju 
HR in SI; oblikovati priporočila za izboljšanje izvajanja Uredbe.

izvedba projekta v letu 2018

Projekt se je pričel decembra 2018, ko je potekal začetni sestanek, na katerem smo 
načrtovali prve aktivnosti projekta.

NadaljevaNje projekta 

V letu 2019 bodo potekale glavne raziskovalne aktivnosti projekta.

vodja projekta

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje 

• mojca Frelih, 
koordinatorka projekta

partNerji

• Hrvaški pravni center 
(koordinator), Notarska 
zbornica Slovenije, 
Notarska zbornica 
Hrvaške, Ministrstvo za 
pravosodje Republike 
Hrvaške.

FiNaNcerji

• Evropska komisija

CISUR: Krepitev pravosodnega sodelovanja pri 
implementaciji Uredbe o dedovanju v Hrvaški 
in Sloveniji

NameN iN cilji

Na osnovi naše pravne ekspertize nas partnerska organizacija Milieu Ltd. pogosto 
povabi k sodelovanju pri pripravi pravni študij in študij politik na različnih področjih, ki 
sodijo v okvir pravosodja, varstva potrošnikov, migracij in notranjih zadev v Evrop-
ski uniji. Kadar smo povabljeni k sodelovanju, izdelamo študijo predpisov in politik v 
Sloveniji. 

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 smo sodelovali pri naslednjih študijah: 

• Ocena ustreznosti (celovitosti in skladnosti) nacionalnih ukrepov v Sloveniji za 
prenos Direktive 2014/57/EU z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlo-
rabo trga (Market Abuse Directive),

• Analiza shem držav članic za pridobitev državljanstva za vlagatelje, ki so drža-
vljani tretjih držav in investirajo v države članice, 

• Ocena ustreznosti (celovitosti in skladnosti) nacionalnih ukrepov v Sloveniji za 
prenos Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za namen pranja denarja ali financiranja terorizma (4th AMLD) in Uredbe (EU) 
2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose denarja (FT Regulation), 

• Ocena ustreznosti (celovitosti in skladnosti) nacionalnih ukrepov v Sloveniji za 
prenos Direktive 2014/42/EU (“Konfiskacijska Direktiva”).

 
NadaljevaNje projekta 

Sodelovanje pri teh študijah nam omogoča, da ostanemo v stiku z različnimi po-
dročji prava in politik, ustvarjanje novih kontaktov ter zagotavljanje dodatnih sred-
stev za Mirovni inštitut.
   

vodja projekta

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

 

sodelavci iN 
sodelavke

/

partNerji

• Milieu Ltd., Bruselj.

FiNaNcerji

• Evropska komisija

Pravne študije 

→  kazalo
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NameN iN cilji

Cilj projekta je Evropski komisiji zagotavljati informacije o pravnih, zakonodajnih 
in političnih dogodkih v povezavi z diskriminacijo v državah članicah. Informacije 
zagotavljamo prek mreže strokovnjakov, v kateri vsako državo predstavljata dva 
strokovnjaka, eden za področje enakosti spolov, drugi za področje nediskriminacije 
zaradi narodnosti in rase, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmer-
jenosti. Neža Kogovšek Šalamon v mreži sodeluje kot strokovnjakinja za nediskrim-
inacijo na osnovi navedenih petih osebnih okoliščin.     

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 smo pripravili dopolnitev letnega poročila, v kateri smo analizirali pred-
pise, sodne primere in druge ukrepe sprejete na področju nediskriminacije. Pripravili 
smo tudi tri t.i. hitra poročila in prispevali k tematskemu poročilu na temo organov 
za enakost. Udeležili smo se tudi internega sestanka mreže in pa letnega pravnega 
seminarja, ki sta bila 29. in 30. novembra 2018 v Bruslju. 

dogodki v letu 2018

v letu 2018 so se zvrstili naslednji dogodki:

• letni sestanek, 29. november 2018,
• pravni seminar, 30. november 2018.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Letno poročilo o nediskriminaciji: Slovenija, obdobje poročanja: do 1. januarja 
2018, https://www.equalitylaw.eu/country/slovenia,

• hitra poročila, dostopna na: http://www.equalitylaw.eu/country/slovenia.  

 
NadaljevaNje projekta 

Projekt je trajal do konca leta 2018. 

vodja projekta

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si

sodelavci iN 
sodelavke

/

partNerji

• Human European 
Consultancy (koordinator)

FiNaNcerji

• Evropska komisija

Evropska mreža pravnih strokovnjakov in strokovnjakinj
na področju enakosti spolov in nediskriminacije 

→  kazalo
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NameN iN cilji

Projekt si prizadeva za vzpostavljanje koalicije, ki povezuje zagovornike človekovih 
pravic, svobode medijev in neodvisnega novinarstva v Sloveniji v prizadevanju za 
spremljanje in nasprotovanje grožnjam kritični vlogi novinarjev in civilne družbe, 
še posebej v okoliščinah vzpona modela politike in medijev, ki temelji na razširjanju 
sovraštva in propagande.

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 so bile v sklopu projekta izvedene naslednje aktivnosti:

• priprava raziskovalnega načrta za mapiranje medjskega lastništva in vzorcev 
financiranja medijev, izvedbenega načrta za razvoj podatkovne baze, načrta 
raziskovalnih člankov in vizualnih rešitev,

• razvoj metodologije in izvedba preliminarne raziskave in pregleda primerov na-
padov na novinarje in civilno družbo, njihovih značilnosti ter potrebne podpore,

• pravna analiza primerov napadov na novinarje in civilno družbo glede na upora-
bo pravnih sredstev za zaščito njihovih pravic in interesov,

• analiza komunikacijskih strategij in digitalne varnosti pri partnerskih organizaci-
jah (članicah koalicije) s priporočili,

• sestanki z drugimi nevladnimi organizacijami glede sodelovanja, projektni ses-
tanki partnerjev in sestanek z donatorjem.

NadaljevaNje projekta 

Projekt je bil v letu 2018 zaključen.

vodja projekta

Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

partNerji

• Društvo novinarjev 
Slovenije; Pod črto.

FiNaNcerji

• NEF - Mreža evropskih 
fundacij (program 
Civitates)

Vzpostavljanje koalicije zagovornikov človekovih
pravic, svobode medijev in neodvisnega novinarstva  

NameN iN cilji

Projekt podpira delovanje organizacij civilne družbe pri izpopolnjevanju politik in 
praks, namenjenih večji medijski in informacijski pismenosti v državah Zahodnega 
Balkana. Spodbuja regionalno mreženje in zmogljivosti organizacij civilne družbe na 
lokalni ravni za delovanje v prid medijski in informacijski pismenosti. Podpira koalici-
je raznolikih akterjev za sistematične premike na področju medijske politike in poli-
tike vzgoje in izobraževanja glede ukrepov za izboljšanje medijske in informacijske 
pismenosti. Prispeva k povezovanju in izmenjavam na ravni regije in na lokalni ravni 
ter prispeva k ozaveščanju državljank in državljanov o pomenu svobodnih in vero-
dostojnih medijev.

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 so se v sklopu izvajanja projekta zvrstile naslednje aktivnosti:

• udeležba na sestanku partnerjev v Sarajevu ob zagonu projekta; zasnova in ko-
ordinacija izvedbe raziskave o politikah in praksah razvoja medijske in informa-
cijske pismenosti (MIP) v 5 ciljnih državah (Albanija, BiH, Črna gora, Makedonija 
in Srbija), 

• strokovni pregled in uredniška redakcija raziskovalnih poročil in prezentacij iz 5 
držav, izdelava regionalne komparativne analize in prezentacije,

• predstavitev raziskave na regionalni konferenci projekta v Novem Sadu,
• sodelovanje pri pripravi regionalne knjige in petih nacionalnih knjig z izsledki raz-

iskave,
• izdelava priročnika in razpisne dokumentacije za izvedbo razpisov za donacije 

(sub-granting) organizacijam civilne družbe na področju MIP v vsaki izmed petih 
ciljnih držav.

dogodki v letu 2018

• Zagonski sestanek partnerjev, 26.–27. februar 2018, Sarajevo,
• regionalna konferenca o razvoju medijske in informacijske pismenosti, 23. no-

vember 2018, Novi Sad.

vodja projekta

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

partNerji

• Medijski centar Sarajevo 
(koordinator); 

• Novosadska šola 
novinarstva; 

• Inštitut za medije Črne 
gore; 

• Makedonski inštitut za 
medije; 

• Albanski inštitut za 
medije; 

• regionalna mreža 
SEENPM.

FiNaNcerji

• Evropska komisija, 
Generalni direktorat 
za evropsko sosedsko 
politiko in širitvena 
pogajanja

Mediji za državljane, državljani za medije: krepitev
vloge civilne družbe pri prizadevanju za izboljšanje
medijske in informacijske pismenosti v državah
Zahodnega Balkana  

→  kazalo
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javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

Prezentacije rezultatov raziskave o politikah in praksah razvoja medijske in infor-
macijske pismenosti, objavljene na spletu ob regionalni konferenci v Novem Sadu.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se bo nadaljeval v letu 2019 z objavo knjig z izsledki regionalne raziskave, 
objavo dveh razpisov za majhne donacije, izvedbo festivala medijske in informaci-
jske pismenosti z akterji iz ciljnih držav in drugih evropskih držav, z zagovorniškimi 
akcijami v petih ciljnih državah na podlagi izsledkov raziskave itn.

NameN iN cilji

Projekt si prizadeva za boljše in bolj poenoteno razumevanje in spoštovanje etike v 
medijih v Črni gori. Namen je seznanjati in spodbuditi glavne akterje v medijih in javni 
sferi v Črni gori o tem, kaj so temelji novinarske in medijske etike ter kako lahko v 
praksi zaživijo standardi iz etičnega kodeksa ter prispevajo h kakovosti in zaupanju 
v medije. Še posebej pa bo projekt skozi javne dogodke in različne formate publi-
ciranja in dialoga odpiral javni prostor za razpravo o etiki medijev in kodeksu, ter 
spodbujal izmenjavo izkušenj z novinarji in eksperti iz drugih držav v regiji in širši Ev-
ropi. Vključeval bo tudi študente novinarstva v Črni gori ter jih podpiral pri doseganju 
praktičnega znanja in angažiranju v javni razpravi o etiki medijev. 

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 so bile v sklopu projekta izvedene naslednje aktivnosti:

• udeležba na sestanku partnerjev v Podgorici ob zagonu projekta, sodelovanje 
na sestankih z glavnimi akterji medijskega sistema v Črni gori, udeležba na jav-
nem dogodku ob zagonu projekta,

• udeležba na sestankih uredniškega odbora projekta,
• zasnova in mentoriranje štirih mini raziskav: o etičnih izzivih pri poročanju me-

dijev o predsedniških volitvah v Črni gori s fokusom na sovražni govor v javnih 
nastopih kandidatov; o uresničevanju načel iz etičnega kodeksa pri upravljanju s 
komentarji občinstva v izbranih spletnih medijih; o etičnih izzivih pri poročanju o 
ženskah, žrtvah družinskega nasilja, ter o uresničevanju etičnih načel o ločeva-
nju oglaševalskih in novinarskih vsebin v medijih,

• uredniško delo pri treh raziskovalnih poročilih in pripravi za tisk,
• vodenje treh novinarskih tribun – o ločevanju dejstev od komentarjev pri novi-

narskem delu, o upravljanju z rubrikami s komentarji bralcev in o modelu varuha 
na javni RTV,

• izvedba obiska varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija v Črni 
gori in sodelovanje pri srečanju varuhinje s ključnimi akterji;  priprava in objava 
predstavitvenega gradiva o modelu varuha,

• sodelovanje pri pripravi dveh televizijskih spotov o etiki medijev.

vodja projekta

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

partNerji

• Inštitut za medije Črne 
gore (koordinator); 

• Mreža za etično 
novinarstvo (Velika 
Britanija).

FiNaNcerji

• Delegacija Evropske unije 
v Črni gori

SPOŠTOVANJE: Krepitev spoštovanja etičnih 
standardov v medijih in spoštovanja etičnih medijev 
med državljani 

→  kazalo
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dogodki v letu 2018

• zagonski sestanek partnerjev in javni dogodek o etiki medijev, 14. februar 2018, 
Podgorica,

• novinarska tribuna o ločevanju dejstev od komentarjev, 3. maj 2018, Podgorica,
• novinarska tribuna o upravljanju s komentarji občinstva v spletnih medijih, 25. 

maj 2018, Podgorica, 
• novinarska tribuna s predstavitvijo modela varuha RTV Slovenija, 6. december 

2108, Podgorica.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Raziskovalna poročila v črnogorskem in angleškem jeziku o: 1) etičnih izzivih pri 
poročanju medijev o predsedniških volitvah v Črni gori s fokusom na sovražni 
govor v javnih nastopih kandidatov; 2) uresničevanju načel iz etičnega kodeksa 
pri upravljanju s komentarji občinstva v izbranih spletnih medijih; in 3) o etičnih 
izzivih pri poročanju o ženskah, žrtvah družinskega nasilja. Dva televizijska spo-
ta o etiki medijev.

NadaljevaNje projekta 

Projekt vključuje številke aktivnosti različnih formatov in v prizadevanjih za medi-
jsko etiko v Črni gori povezuje poleg inštituta iz Podgorice še partnerje iz dveh držav, 
članic EU, vključno s Slovenijo. To se je pokazalo kot dobra formula za izmenjavo 
znanj in izkušenj. V letu 2019 se bo do konca aprila projekt nadaljeval z raziskovan-
jem, sodelovanjem s študenti, vzvratnim obiskom predstavnikov RTCG v Sloveniji, 
izvedbo nagradnega natečaja in izvedbo zaključnega dogodka.

NameN iN cilji

Projekt je namenjen povečanju vpliva civilne družbe na javne politike in reforme na 
področju medijev v Makedoniji. Zlasti se osredotoča na izboljšanje pravnih in in-
stitucionalnih okvirov za svobodno in profesionalno delovanje medijev, na povečan-
je medijske pismenosti in posledično tudi zahtev občinstva za kakovostno novi-
narstvo, ter tudi na krepitev integritete medijev preko spodbujanja raziskovalnega 
novinarstva, urejanja delovnih razmerij, zagovarjanja pravice do poštenega sojenja 
in nadaljnjih oblik samoregulacije medijev v Makedoniji. Mirovni inštitut kot partner-
ska organizacija sodeluje z nosilno organizacijo Makedonskim inštitutom za medije 
pri raziskovalni komponenti projekta in pri spodbujanju kakovostne javne razprave 
o konkretnih področjih medijskih reform v Makedoniji.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 smo nudili mentorsko pomoč raziskovalnem timu v partnerski organ-
izaciji v Makedoniji pri izbiri teme in metodološki zasnovi akcijskih raziskav s področ-
ja medijskih reform, svetovanje pri pridobivanju podatkov in zastavljeni strukturi 
raziskovalnega poročila. Mentorsko svetovanje in strokovni pregled sta v letu 2018  
potekala na primeru raziskav konkretnih vprašanj delovanja medijskega sistema v 
Makedoniji: o vlogi regulatorjev pri zagotavljanju strukturnega pluralizma medijev, 
o tematski in žanrski raznolikosti osrednjih televizijskih poročil glede na politične 
spremembe, o položaju žensk v medijih ter o mehanizmih subvencioniranja medijev 
in novinarstva. Sodelovali smo na predstavitvah raziskav in dokumentarnih filmov, 
pripravljenih v okviru projekta, v Skopju. V podaljšani fazi projekta: svetovanje in 
podpora Makedonskem inštitutu za medije pri promociji medijske pismenosti na 
makedonski javni televiziji.

dogodki v letu 2018

• Okrogla miza s predstavitvijo raziskave o tematski in žanrski raznolikosti 
osrednjih poročil šestih televizij v Makedoniji in vpliva političnih sprememb, 21. 
maj 2018, Skopje,

• zaključna konferenca z omizjem o raziskavi o subvencioniranju medijev in no-
vinarstva in omizjem o pomenu državnih strategij in strateškega pristopa ra-
zvoju medijev, 22. junij 2018, Skopje.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Publikacije v makedonskem in angleškem jeziku z raziskovalnimi poročili o po-
litičnem pluralizmu v medijih v predvolilni kampanji, o vlogi regulatorjev pri za-
gotavljanju strukturnega pluralizma medijev, o tematski in žanrski raznolikosti 
osrednjih televizijskih poročil glede na politične spremembe, o ženskah v medijih 
ter o mehanizmih subvencioniranja medijev in novinarstva. Štirje dokumentarni 
filmi (epizode v seriji) o temah omenjenih raziskav.

vodja projekta

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

 
sodelavci iN 
sodelavke

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

partNerji

• Makedonski inštitut za 
medije (koordinator)

FiNaNcerji

• Delegacija Evropske unije 
v Makedoniji 

ReForMedia – Državljani, organizacije civilne družbe
in institucije v reformi medijev v Makedoniji  

→  kazalo

mailto:brankica.petkovic%40mirovni-institut.si?subject=


Mirovni inštitut Letno poročilo | 2018 Mirovni inštitut Letno poročilo | 201852 53

NadaljevaNje projekta 

Podaljšana faza projekta se je zaključila z 31. decembrom 2018. Teme projekta 
bodo zagotovo vključene v delovanje Makedonskega inštituta za medije in tudi v 
sodelovanje z Mirovnim inštitutom v okviru regionalne mreže SEENPM in regional-
nih projektov, ki imajo za temo medijske reforme.

NameN iN cilji

Projekt se osredotoča na udeležbo v regionalnih in mednarodnih mrežah na medi-
jskem področju, razvoj rednih partnerstev s sorodnimi organizacijami v tujini z na-
menom integriranja in prispevanja k regionalnem in mednarodnem razvoju svobod-
nih in odgovornih medijev.  

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 so se v sklopu izvajanja projekta zvrstile naslednje aktivnosti:

• nadaljevanje aktivnega članstva v mreži South East European Network for Pro-
fessionalisation of the Media (SEENPM): udeležba na letni skupščni mreže (10-
12 December 2018), sodelovanje v pripravi predloga projekta na razpis Evropske 
komisije o razvoju kakovostnega novinarstva v državah Zahodnega Balkana s 
predlogom izvedbe programov usposabljanj in regionalne nagrade za kakovo-
stno novinarstvo. Sodelovanje pri izvedbi projekta o medijski in informacijski 
pismenosti v državah Zahodnega Balkana, ki ga v okviru mreže SEENPM koor-
dinira Medijski center Sarajevo. Sodelovanje z Inštitutom za medije Črne gore in 
Makedonskim inštitutom za medije pri izvedbi projektov o medijskih reformah 
in medijski etiki, 

• sodelovanje v neformalnih mrežah organizacij in raziskovalk s področja enakosti 
spolov v medijih, priprava na globalni monitoring leta 2020 ter priprava krat-
ke analize in sodelovanje na seminarju za vzajemno učenje, izmenjavo znanj in 
dobrih praks s področja enakosti spolov v medijih v Evropski uniji, ki ga je gostila 
francoska vlada v okviru programa Evropske unije za vzajemno učenje,

• sodelovanje s Centrom za medije, podatke in družbo Srednjeevropske univerze 
v Budimpešti pri zagonu globalnega raziskovalnega konzorcija o temi Mediji in 
moč,

• sodelovanje s Centrom za medijski pluralizem in svobodo medijev pri Evropskem 
univerzitetnem inštitutu v Firencah.

dogodki v letu 2018

• Seminar o enakosti spolov v medijih, 12.–13. november 2018, Pariz, 
• letna skupščina mreže SEENPM, , 10.–12. december 2108, Budimpešta.

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Referat o enakosti spolov v medijih v Sloveniji, objavljen na spletni strani progra-
ma Evropske unije za vzajemno učenje.

vodja projekta

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

/

partNerji

• Mreža SEENPM; Inštitut 
za medije Črne gore; 
Makedonski inštitut za 
medije; Center za medije, 
podatke in družbo pri 
CEU; Center za medijski 
pluralizem in svobodo 
medijev pri EUI; Projekt 
za globalni monitoring 
medijev.

FiNaNcerji

• Evropska komisija, IFEX 

Mreženje in mednarodno sodelovanje glede
raziskovanja, zagovorništva in usposabljanja 
na področju medijev

→  kazalo

mailto:brankica.petkovic%40mirovni-institut.si?subject=


Mirovni inštitut Letno poročilo | 2018 Mirovni inštitut Letno poročilo | 201854 55

NadaljevaNje projekta 

Nadaljevanje sodelovanja v regionalnih in mednarodnih mrežah ter razvijanje novih 
partnerstev v okviru regionalnih, evropskih in globalnih prizadevanj za raznolikost 
medijev in medijskega lastnišva, za neodvisne in močne javne medije, ter za splošni 
in neoviran dostop do komunikacij.

→  kazalo
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NameN iN cilji

Projekt MESP raziskuje udeležbo moških v heterogenih geografijah skrbi, razširja in 
politizira koncept skrbi ter premišlja drugačne perspektive države blaginje.

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 so se v sklopu izvajanja projekta zvrstile naslednje aktivnosti:

• analiza stanja o ospoljenosti profesionalne in zasebne skrbi (3 nacionalna po-
ročila),

• izdelava konceptualnega okvirja in metodologije terenske raziskave,
• izvedba terenske raziskave na mikro in mezo ravni,
• diseminacija. 

dogodki v letu 2018

• Hrženjak, Majda, »Changing fatherhood: men between parenting and labour 
market«. Predavanje na seminarju »Paid Domestic and Care Work in Periphe-
ral Context«, 26. marec 2018, Centro de Investigaciones Sociales - CONICET/
Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-CONICET/IDES), Buenos Aires,

• Hrženjak, Majda, »Paid domestic and care work in postsocialist contexts: regi-
onal traits of a global phenomenon«. Predavanje na seminarju »Paid Domestic 
and Care Work in Peripheral Context«,  26. marec 2018, Centro de Investigaci-
ones Sociales - CONICET/Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-CO-
NICET/IDES), Buenos Aires, 

• Hrženjak, Majda, »Involved fatherhood from the perspective of labour market 
precarisation«. Vabljeno predavanje na konferenci »Muškarci u Srbiji: prome-
ne, otpori i izazovi: rezultati istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnoprav-
nosti« v okviru raziskave IMAGES, 17. maj 2018, Beograd,

• Hrženjak, Majda, Frelih, Mojca, »S pripoznanjem izkušenj in kompetenc ne-
formalnih skrbnic do partnerstev v oskrbi«, v: Grad, Tanja (ur.), ASK 2018: 10. 
mednarodna konferenca o demenci »Demenca - izziv naše družbe«, 28.–29. 
9. 2018, Medicinska fakulteta, Ljubljana. Ljubljana, Spominčica - Alzheimer 
Slovenija, 

• Hrženjak, Majda, »Social organization of care as a driver of precarious situa-
tions of care workers in home-based elder care«. 36th International Labour 
Process Conference »Class and the Labour Process«, 21.–23. marec 2018, 
Universidad de Buenos Aires,

• Hrženjak, Majda, »Care between socialist legacy and neoliberal influence: 
child and elder care policies in Slovenia«. Prezentacija na mednarodni delavnici 
»Local Care-loops and Micro-mobilities of Care: Rethinking Proximate Care 
in Post-egalitarian Contexts«, 12.–13. april 2018, Masaryk University, Brno,

• Černe, Martina (oseba, ki intervjuva), Leskošek, Vesna (intervjuvanec), Hrže-
njak, Majda (intervjuvanec), Vuk, Martina (intervjuvanec), Trbanc, Martina (in-
tervjuvanec), »Revščina najbolj pesti starejše ženske«, Studio ob 17h, Ljublja-
na, Radiotelevizija Slovenija, 2018.

vodja projekta

Majda Hrženjak, 
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• Živa Humer, raziskovalka
• mojca Frelih, 

raziskovalka
• iztok Šori, raziskovalec
• aleksandra kanjuo 

Mrčela, raziskovalka 
(Fakulteta za družbene 
vede Univerze v Ljubljani)

• Branko Bembič, 
raziskovalec (Fakulteta 
za družbene vede 
Univerze v Ljubljani)

• Irena Salmič, tehnična 
podpora

partNerji

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede 

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije – 
ARRS

MESP – Moškosti, enakost, skrbstvene prakse 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Hrženjak, Majda, Humer, Živa, »Caring masculinities and flexibilisation of la-
bour markets: fathers in precarious and managerial employment in Slovenia«, 
Gender questions, letn. 6, št. 1, 2018,

• Stropnik, Nada, Humer, Živa, Kanjuo Mrčela, Aleksandra, Štebe, Janez, »The 
problem is in practice: policy support and employer support for fathers’ par-
ticipation in childcare in Slovenia«, Community, work & family, letn. 22, št. 1, 
2019,

• Hrženjak, Majda, »Družbena organizacija skrbi kot dejavnik prekarizacije dela«, 
v:  Poglajen, Črt, Kostevc, Črt, Dernovšček Hafner, Nataša (ur.), Prekarnost in 
družbena negotovost: interdisciplinarni pogledi na prekariat, (Zbirka Maksi-
ma), Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2018,

• Hrženjak, Majda, Weicht, Bernard, »The meaning of care: the social constru-
ction of care for elderly people, International journal of care and caring, letn. 
2, št. 1, 2018,

• Bajt, Veronika, Leskošek, Vesna, Frelih, Mojca, »Chains of trust: fear and infor-
mal care work in Slovenia«, Anthropological notebooks, letn. 24, št. 1, 2018,

• Hrženjak, Majda (intervjuvanec), »Skrbstveno delo postaviti visoko med prio-
ritete«, Delavska enotnost: glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, letn. 
77, št. 6, 2018,

• Hrženjak, Majda (intervjuvanec), »Več obremenjevanja žensk za polnejšo po-
kojninsko blagajno«, Delo.si, 8. marec 2018,

• Šori, Iztok, Statistični podatki o vključenosti moških v skrbstveno delo v za-
sebni sferi v Sloveniji: poročilo v okviru projekta »Moškosti, enakost, skrbstve-
ne prakse – MESP«, Ljubljana, Mirovni inštitut.

NadaljevaNje projekta 

Projekt poteka v skladu z načrti in se bo nadaljeval v letu 2019.

→  kazalo
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NameN iN cilji

V EU so iniciative za zmanjševanje poklicne in izobraževalne horizontalne segregaci-
je po spolu enostranske – osredotočajo se na spodbujanje deklet v visokokvalifi-
cirane tehnične in naravoslovne poklice. Ker mednarodne študije kažejo, da fantje 
niso deležni ustrezne podpore svetovalnih služb, kadar želijo raziskati možnosti 
spolno netipičnih poklicnih poti, je namen projekta razviti in razširiti orodja in meh-
anizme za spolno senzibilno poklicno svetovanje, ki bo omogočalo opolnomočenje 
fantov, ki se zanimajo za skrbstvene poklice.

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 so se v sklopu izvajanja projekta zvrstile naslednje aktivnosti:
• dva partnerska sestanka (Ljubljana in Vilnius),
• razvoj metod, orodij in mehanizmov za opolnomočenje fantov za izbiro 

skrbstvenih poklicev,
• izvedba dveh podpornih akcij za fante v osnovnih šolah in skrbstvenih orga-

nizacijah,
• izdelava video intervjuja z vzgojiteljem v vrtcu,
• oblikovanje izobraževanja za karierne svetovalce in svetovalke ter učitelje in 

učiteljice ter organizacija izobraževanj na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Ko-
pru, Fakulteti za socialno delo ter Fakulteti za družbene vede,

• diseminacija (FB, novičnik).

dogodki v letu 2018

• Predstavitve projekta na Zavodu RS za šolstvo, Centru za poklicno izobraže-
vanje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Za-
vodu RS za zaposlovanje,

• Frelih, Mojca, »Fantje v skrbstvenih poklicih«. Predstavitev projekta na med-
narodni konferenci »Nestereotipno o stereotipih« v organizaciji Sektorja za 
enake možnosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 19.–20. oktober 2018, Brdo pri Kranju. 

• Javno dostopni rezultati iz leta 2018
• Hrženjak, Majda, Humer, Živa, Frelih, Mojca, Educational and occupational 

gender segregation in care sector: Boys in Care: country report – Slovenia, 
Ljubljana, Peace Institute, 2018,

• Hrženjak, Majda, Humer, Živa, Frelih, Mojca, Izobraževalna in poklicna spolna 
segregacija v skrbstvenem sektorju: Boys in Care: nacionalno poročilo – Slo-
venija, Ljubljana, Mirovni inštitut, 2018.

Glej tudi: http://www.boys-in-care.eu/. 

NadaljevaNje projekta 

Projekt poteka v skladu z načrti in se bo nadaljeval v letu 2019.

vodja projekta

Majda Hrženjak, 
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si

sodelavci iN 
sodelavke

• Živa Humer, raziskovalka
• mojca Frelih, 

raziskovalka
• Irena Salmič, 

administracija in finance

partNerji

• Dissens Institut für 
Bildung und Forschung 
e.V., Nemčija; 

• Verein für Männer und 
Geschlechterthemen 
Steiermark, Avstrija;

• Instituto degli Innocenti, 
Italija; 

• Center of Women’s 
Studies and Policies, 
Bolgarija; 

• Center for Equality 
Advancement, Litva.

FiNaNcerji

• EK JUST program 

BiC: Opolnomočenje fantov za izbiro 
skrbstvenih poklicev 

NameN iN cilji

Glavni namen projekta je identifikacija dobrih praks podjetij, ki delujejo na področju 
IKT in spodbujajo usklajevanje dela in družine. 

izvedba projekta v letu 2018

Glavni del aktivnosti je potekal v letu 2017, in sicer je bil pripravljen pregled praks 
usklajevanja dela in družine v podjetjih, ki delujejo na področju IKT v Sloveniji. Na 
podlagi izdelane metodologije so bile identificirane dobre prakse usklajevanja IKT 
podjetij ter v zadnjem delu predstavljeno izbrano IKT podjetje v Sloveniji (intervju, 
vprašalnik). V letu 2018 je sledil pregled poročila.

NadaljevaNje projekta 

Projekt se je v letu 2018 zaključil. Nadaljevanje zaenkrat ni predvideno.

vodja projekta

Živa Humer, 
ziva.humer@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

/

partNerji

• WorkLife HUB 
(koordinator)

FiNaNcerji

• Evropski inštitut za 
enakost spolov – EIGE

Podpora usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja ter naslavljanje nezadostne zastopanosti 
žensk na trgu dela: pristopi in dobre prakse 
v sektorju IKT   

→  kazalo
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NameN iN cilji

Cilj študije je pregled razvoja institucionalnih mehanizmov enakosti spolov in inte-
gracije načela enakosti spolov na ravni EU na podlagi obstoječih pekinških kazal-
nikov. 

izvedba projekta v letu 2018

Vloga višje raziskovalke vključuje podporo raziskovalnemu procesu in pregledu 
posameznih delov vmesnega in končnega poročila (tj. posameznih rezultatov in 
nekaterih sintetiziranih različic). Dodeljena področja, ki jih raziskovalka pokriva, so 
»Mediji« in »Deklica otrok«.

NadaljevaNje projekta 

Študija se bo nadaljevala leta 2019 s sestankom na spletu, pripravi besedila za po-
dročji »Mediji« in »Deklica otrok«, ter možnim strokovnim srečanjem v prostorih 
EIGE ter pregledom vmesnih in končnega poročila.

vodja projekta

Živa Humer, 
ziva.humer@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

/

partNerji

• ICF SA (koordinator) 

FiNaNcerji

• Evropski inštitut za 
enakost spolov – EIGE

Študija pregleda izvajanja pekinških izhodišč 
za ukrepanje v EU - Peking +25 

NameN iN cilji

Raziskava se ukvarja s procesi spolne diferenciacije v medijski industriji, ki se repro-
ducirajo skozi konvergenco medijev, konglomeracijo in komodifikacijo, v kontekstu 
vzpona informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Izhajamo iz spoznanja o odsot-
nosti ustreznih epistemologij in metod za naslavljanje spolne diferenciacije v medi-
jih. Vpeljemo teoretična izhodišča feministične politične ekonomije komuniciranja, 
ki izpostavlja potrebo po sinergiji makro, mezo in mikro ravni preučevanja oziroma 
predpostavlja strukturno in institucionalno analizo v prepletenosti z  izkušnjami ak-
terjev in akterk, ki delujejo v medijski industriji oziroma v njej participirajo kot po-
trošniki in potrošnice. Projekt vpelje feministično razumevanje spola z inkluzivnim 
pojmovanjem, ki preučuje razmerja med spoli in integrira perspektivo intersekcion-
alnosti, prek katere ugotavlja  prepletenosti spola z razsežnostjo etničnosti, seksu-
alnosti ipd., kar producira diskriminacijske učinke.

izvedba projekta v letu 2018

v letu 2018 so bile v sklopu projekta izvedene naslednje aktivnosti:

• pripravili smo metodološki načrt za izvedbo etnografske terenske raziskave 
na treh televizijah v Sloveniji (RTVSLO, POP TV in Planet TV); terensko delo, 
s fokusom na opazovanju produkcijskega procesa, je bilo v letu 2018 tudi za-
ključeno,

• organizirali smo mednarodno konferenco, na kateri je 30 govorcev in govork 
iz 12 držav analiziralo medijske politike in ugotavljalo njihove učinke na spol-
no diferenciacijo novinarskega dela, izpostavili so neenakosti v polju medijske 
distribucije, analizirali občinstva ter normiranje femininosti in maskulinosti v 
medijskih tekstih in podobah; povzetke smo objavili v brošuri (ur. M. Pajnik, M. 
Frelih,  2018),

• članice in člani projektne skupine smo delali na besedilih za knjigo, ki bo v krat-
kem izšla pri založbi FDV (ur. M. Pajnik, B. Luthar); knjiga združuje 8 poglavij, v 
katerih avtorice in avtorja analiziramo procese spolne diferenciacije v medijih, 
na podlagi izsledkov projekta.

dogodki v letu 2018

• Organizirali smo mednarodno konferenco, 14.–15. junij 2018, FDV, Ljubljana; 
povzetki so objavljeni na http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uplo-
ads/2018/06/text-for-booklet-June-Final.pdf. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski
-industriji/. 

vodja projekta

mojca pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si

sodelavci iN 
sodelavke

• mojca Frelih, 
raziskovalka

• Majda Hrženjak, 
raziskovalka

• Živa Humer, raziskovalka
• Brankica Petković, 

raziskovalka
• Marko Ribać, 

raziskovalec 

partNerji

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede, Breda Luthar, 
Maruša Pušnik, Dejan 
Jontes.

FiNaNcerji

• Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije – 
ARRS

Spolna diferenciacija v medijski industriji

→  kazalo

mailto:ziva.humer%40mirovni-institut.si?subject=
http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2018/06/text-for-booklet-June-Final.pdf
http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2018/06/text-for-booklet-June-Final.pdf
http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski-industriji/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski-industriji/
mailto:mojca.pajnik%40mirovni-institut.si?subject=
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NadaljevaNje projekta 

V projektu smo uspeli operacionalizirati teoretsko-metodološko zastavljene cilje, 
ki se preučevanja spolne diferenciacije lotevajo na preseku makrostruktur digital-
nega kapitalizma in specifik medijskih politik, mezoorganizacijske ravni medijskih 
institucij in mikroravni ritualnega konstruiranja novinarskih konvencij. V treh letih 
trajanja projekta smo opravili obsežno empirično raziskavo, ki je vključevala  ana-
lizo politik in zakonodaje, intervjuje, etnografsko raziskavo, analize oddaj, dnevnike 
medijske potrošnje in raziskavo javnega mnenja. V letu 2019 bo izšla knjiga Mediji in 
spol: strukture in prakse neenakosti.

NameN iN cilji

Cilji projekta »Igraj za spremembo« (Play It for Change) so osveščanje, izobraževan-
je in krepitev vloge mladih pri preprečevanju nasilja na podlagi spola prek avdiovizu-
alnih medijev in glasbe. 

izvedba projekta v letu 2018

Izvedli smo raziskavo o vplivu spolnih stereotipov v avdiovizualnih medijih in glasbi 
na razmišljanja mladih. Poleg mladih med 12. in 18. letom so v raziskavi sodelovale 
učiteljice in učitelji z namenom ocene njihovih potreb pri preprečevanju nasilja na 
podlagi spola. Poleg raziskave smo oblikovali program za krepitev zmogljivosti, 
znanj in kompetenc za učitelje in učiteljice.

dogodki v letu 2018

• Izjava Žive Humer o raziskovalnih rezultatih za 24ur, 11. november 2018,  
https://www.24ur.com/novice/slovenija/stereotipi-v-glasbi.html, 

• sodelovanje Žive Humer v radijski oddaji Intelekta, Radio Slovenija, 4. decem-
ber 2018, https://radioprvi.rtvslo.si/2018/11/intelekta-135/. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Raziskovalno poročilo v slovenskem in angleškem jeziku ter transnacionalno 
poročilo v angleškem jeziku. Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/igraj-
za-spremembo-ozavescanje-in-opolnomocenje-deklet-in-fantov-pri-prepre-
cevanju-nasilja-na-podlagi-spola-prek-avdiovizualnih-medijev-in-glasbe-pfc/.

NadaljevaNje projekta 

Projektne aktivnosti so potekale v skladu s projektnim načrtom. Projekt se nadaljuje 
v letu 2019, ko so predvidene številne aktivnosti, od izvedbe delavnic za učiteljice 
in učitelje, ozaveščevalnih aktivnosti, priprave glasbenega/avdiovizualnega izdelka 
mladih in predstavitve tako v Sloveniji kot na zaključni konferenci v Barceloni (jesen 
2019).

vodja projekta

Živa Humer, 
ziva.humer@mirovni-institut.si 

sodelavci iN 
sodelavke

• mojca Frelih, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

• Jasna Babić, spletna 
urednica

partNerji

• SURT, Katalonija, Španija 
(koordinator); 

• KMOP, Grčija; Fundacja 
Feminoteka, Poljska; 

• Mediterranean Institute 
of Gender Studies (MIGS), 
Ciper; 

• CESI, Hrvaška.

FiNaNcerji

• Evropska komisija; 
Ministrstvo za javno 
upravo 

IGRAJ ZA SPREMEMBO: ozaveščanje in 
opolnomočenje deklet in fantov pri preprečevanju 
nasilja na podlagi spola prek avdiovizualnih medijev 
in glasbe (PfC)

→  kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/stereotipi-v-glasbi.html
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/11/intelekta-135/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/igraj-za-spremembo-ozavescanje-in-opolnomocenje-deklet-in-fantov-pri-preprecevanju-nasilja-na-podlagi-spola-prek-avdiovizualnih-medijev-in-glasbe-pfc/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/igraj-za-spremembo-ozavescanje-in-opolnomocenje-deklet-in-fantov-pri-preprecevanju-nasilja-na-podlagi-spola-prek-avdiovizualnih-medijev-in-glasbe-pfc/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/igraj-za-spremembo-ozavescanje-in-opolnomocenje-deklet-in-fantov-pri-preprecevanju-nasilja-na-podlagi-spola-prek-avdiovizualnih-medijev-in-glasbe-pfc/
mailto:ziva.humer%40mirovni-institut.si?subject=
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NameN iN cilji

Leta 2014 je Fundamental Rights Agency ugotovila, da je spolno nadlegovanje na-
jbolj razširjena oblika nasilja nad dekleti in ženskami v vseh 28 državah članicah EU. 
Obetaven nov pristop k preprečevanju spolnega nadlegovanja se osredotoča na 
mlade navzoče, ki jih poziva, da spolno nadlegovanje prepoznajo in v takšnih situ-
acijah tudi intervenirajo. V tem projektu, ki smo ga pripravili na Portugalskem, Malti, 
v Veliki Britaniji in Sloveniji, bodo raziskovalke in raziskovalci razvili, testirali, izvedli 
in evalvirali program za srednje šole z namenom, da bi priče (bystanders) pomagale 
preprečiti spolno nadlegovanje v srednjih šolah.

Pričakovani rezultati so: izboljšano znanje o spolnem nadlegovanju, povečane 
kapacitete za prepoznavanje različnih oblik spolnega nadlegovanja, večja predanost 
preprečevanju spolnega nadlegovanja, nove sposobnosti in veščine za odziv na sit-
uacije spolnega nadlegovanja, vključenost v pripravo šolskih smernic/protokolov, 
uporabljanje novih veščin, več podpore žrtvam, okrepljene zmogljivosti za izvajanje 
programa na šolah, sprejete smernice/protokoli o spolnem nadlegovanju na šolah.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 smo izvedli implementacijo in testiranje programa »Bystanders« v treh 
šolah v Sloveniji in hkrati tudi v drugih državah, opravili smo prilagoditev učnih ma-
terialov, napisali implementacijske dnevnike, producirali video, napisali nacionalno 
poročilo o implementaciji ter izvedli analizo učinkov implementacije na osnovi pred-
hodnega in naknadnega testiranja. Izvedli smo javne zaključne seminarje, napisali 
primerjalno študijo ter zaključno poročilo o projektu.

dogodki v letu 2018

v oktobru in novembru 2018 so se zvrstili naslednji dogodki:
• zaključni seminar v Sloveniji,
• zaključni seminar na Malti,
• zaključni seminar v Združenem kraljestvu,
• zaključni seminar na Portugalskem.
Glej: http://www.bystanders.eu/activities/. 

vodja projekta

Vlasta Jalušič, 
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si

sodelavci iN 
sodelavke

• Maja Ladić, projektna 
sodelavka

• Lana Zdravković, 
projektna sodelavka

• Irena Salmič, tehnična 
sodelavka

• Franja Arlič, projektna 
sodelavka

partNerji

• Faculty of Psychology 
and Sciences of 
Education, University of 
Porto, Portugalska; 

• Association for Women, 
Alternative and 
Response (A União de 
Mulheres Alternativa 
e Resposta – UMAR), 
Portugalska; 

• London Metropolitan 
University, Velika 
Britanija; 

• Društvo za nenasilno 
komunikacijo – DNK, 
Slovenija; 

• Faculty for Social 
Wellbeing, University of 
Malta.

Spodbujanje odziva prič spolnega 
nadlegovanja med mladimi

FiNaNcerji

• Evropska komisija 
(Generalni direktorat 
za pravosodje in 
potrošnike); 

• Ministrstvo za javno 
upravo 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Priročnik za izvedbo delavnic v angleškem, malteškem, portugalskem in sloven-
skem jeziku,

• 4 nacionalna poročila o implementaciji,
• 4 analitična poročila,
• 1 primerjalna študija,
• video »Aktivni opazovalec«.
Glej: http://www.bystanders.eu/country-research/. 

NadaljevaNje projekta 

Projekt se je zaključil v letu 2018. 

→  kazalo

http://www.bystanders.eu/activities/
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si  
http://www.bystanders.eu/country-research/
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NameN iN cilji

Cilj projekta je povečati pismenost in ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk 
v štirih lokalnih okoljih v Ruandi ter prispevati k zmanjšanju razlik med ženskami in 
moškimi. 

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 je potekalo urejanje formalnosti za zagon projekta: zaposlitev 4 sodelavk 
in sodelavcev in 7 učiteljic in učiteljev v Ruandi: Izvedeni so bili  8-mesečni tečaji 
opismenjevanja, šivanja in frizerstva na štirih lokacijah v Kigaliju in okolici. Poteka-
la je redna komunikacija s partnerji, ki smo jim nudili podporo pri vseh aktivnostih: 
komuniciranje z javnostjo/mediji, promocija projekta, pregledovanje vsebinskih in 
finančnih poročil Ženskega centra. Pripravili smo tudi vsebinska in finančna poročila 
za financerja (MZZ). 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Fotografije in dva video klipa o aktivnostih Ženskega centra Nyamirambo (Nya-
mirambo Women’s Center, NWC).

Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/izobrazevanje-in-ekonomsko-opol-
nomocenje-ranljivih-skupin-zensk-v-ruandi/.

NadaljevaNje projekta 

Glavne projektne aktivnosti, s katerimi poskušamo doseči zastavljen cilj, so 
brezplačni tečaji opismenjevanja, šivanja in frizerstva ter podpora in pomoč pri 
iskanju zaposlitve po zaključenih tečajih/usposabljanjih. Prednost pri vključevanju 
v tečaje in usposabljanja imajo ranljive skupine žensk (npr. begunke, žrtve nasilja, 
hišne pomočnice, matere samohranilke, itd.). V letu 2018 je bilo v vse tečaje vkl-
jučenih že 264 oseb (115 v tečaj opismenjevanja, 86 v tečaj frizerstva in 63 v tečaj 
šivanja), velika večina vseh so ženske.  
Projekt se nadaljuje v 2019 (in 2020), ko bomo izvedli nove sklope 8-mesečnih teča-
jev opismenjevanja, šivanja in frizerstva. Poleg tega pa bomo k zmanjševanju razlik 
med ženskami in moškimi ter k odpravi diskriminacije žensk prispevali z aktivnostmi 
za izgradnjo oziroma nadgradnjo delovanja lokalnih organizacij na področju enakosti 
spolov in krepitve moči žensk. Organizacijam in ženskim kooperativam, ki že obsta-
jajo in so aktivne na tem področju, bomo ponudili podporo in usposabljanja v obliki 
delavnic, na katerih bomo obdelali različne teme in področja – od zagovorništva na 
področju enakosti spolov, fundraisinga za delovanje organizacij (iskanje primernih 
donatorjev, razpisov, prijavljanje projektov itd.), do nadgradnje že obstoječih ak-
tivnosti z novimi idejami.

vodja projekta

Maja Ladić, 
maja.ladic@mirovni-institut.si    

sodelavci iN 
sodelavke

• Vlasta Jalušič, aktivnosti 
za krepitev lokalnih 
organizacij na področju 
spodbujanja enakosti 
spolov in krepitev moči 
žensk 

• Irena Salmič, 
administracija, finance in 
pomoč pri poročanju

partNerji

• Nyamirambo Women’s 
Center (Ženski center 
Nyamirambo)

FiNaNcerji

• Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike 
Slovenije 

Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih 
skupin žensk v Ruandi 

→  kazalo

http://www.mirovni-institut.si/projekti/izobrazevanje-in-ekonomsko-opolnomocenje-ranljivih-skupin-zensk-v-ruandi/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/izobrazevanje-in-ekonomsko-opolnomocenje-ranljivih-skupin-zensk-v-ruandi/
maja.ladic@mirovni-institut.si 
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DISEMINACIJA

→  kazalo
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NameN iN cilji

delovanje knjižnice Mirovnega inštituta se osredotoča na: 

• knjižnično dejavnost: nabavo, obdelavo, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva notranjim in zunanjim uporabnikom;

• informacijsko dejavnost: osnovno informacijsko opismenjevanje uporabnikov 
knjižnice;

• bibliografsko dejavnost: izdelavo bibliografij sodelavcev, zaposlenih na Mirov-
nem inštitutu.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 je knjižnica izvajala redno knjižnično, informacijsko in bibliografsko de-
javnost.

vodja

Polona Gorkič, 
polona.gorkic@mirovni-institut.si 

Knjižnica

NameN iN cilji

Spletna stran Mirovnega inštituta je namenjena informiranju širše javnosti o 
delovanju inštituta, seznanjanje z njegovimi projekti, aktivnostmi in dosežki.

izvedba projekta v letu 2018

V letu 2018 je projekt vključeval redno ažuriranje spletne strani (sestavljanje in 
vnašanje novic, objava medijskih izjav, posodobitev podatkov, obdelava fotografij, 
vzdrževanje fotogalerije, oblikovanje pasic, montaža in objava video materiala itd.), 
hkratno vnašanje podatkov v bazo nove spletne strani MI ter redno obveščanje prek 
Facebook strani MI. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Rezultati dela so dostopni na http://www.mirovni-institut.si.

vodja

Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si 

Spletna stran

→  kazalo

mailto:polona.gorkic%40mirovni-institut.si?subject=
http://www.mirovni-institut.si
mailto:jasna.babic%40mirovni-institut.si?subject=
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Članstva Mirovnega inštituta

NameN iN cilji

Namen Novičnika Mirovnega inštituta je v aktivnem obveščanju mednarodne 
javnosti o delu, dogodkih, publikacijah in projektih MI. Novičnik izhaja v angleškem  
in v slovenskem jeziku, poslan pa je na 2000 elektronskih naslovov. V letu 2018 sta 
izšla dva Novičnika v slovenskem in en v angleškem jeziku. Prijava na Novičnik je 
možna na spletni strani Mirovnega inštituta. 

javNo dostopNi rezultati iz leta 2018

• Vsebina Novičnikov je objavljena na spletni strani Mirovnega inštituta (Glej: 
http://www.mirovni-institut.si). 

vodja

Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si 

Novičnik 

mirovni inštitut in njegovi zaposleni so člani številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj in mrež: 

• Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
• CINETS: Crimmigration Control – International Net of Studies (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
• Civil Liberties for Europe (kontakt: Brankica Petković) 
• European Association of Research Managers and Administrators (članica: Franja Arlič)
• European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
• European Commission on Sexual Orientation Law – ECSOL (članica:  Neža Kogovšek Šalamon)
• European Nationality Experts in Death Penalty Work (članica:  Neža Kogovšek Šalamon)
• European Network against Racism Slovenia (kontakt: Katarina Vučko)
• European Network of Legal Experts in Non-discrimination Field (članica:  Neža Kogovšek Šalamon)
• European Network of Migration Law Practitioners – MigNet (članica:  Neža Kogovšek Šalamon) 
• European Network on Statelessness (kontakt: Katarina Vučko)
• Experts’ Forum of the European Institute for Gender Equality – EIGE (članica: Mojca Frelih)
• Fundamental Rights Plaform pri EU Fundamental Rights Agency
• International Law Association (članica: Neža Kogovšek Šalamon) 
• JUSTICIA – European Rights Network (kontakt: Katarina Vučko)
• Koalicija za REKOM 
• Koordinacija nevladnih in humanitarnih organizacij za begunce (kontakt: Maja Ladić)
• KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih zavodov Slovenije 
• Migracijski forum 
• Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (članica: Katarina Vučko, 

predstavnica javnosti)
• Odysseus Academic Network of Experts in Asylum and Migration (članica:  Neža Kogovšek Šalamon)
• Programski svet RTV Slovenija (članica Brankica Petković, predstavnica javnosti, do 1. februarja 2018)
• Research Network for Domestic Worker Rights (članica: Majda Hrženjak)
• Scientific Committee of the Centre for Media Pluralism and Media Freedom at the European University Institute in Florence 

(članica: Brankica Petković)
• Slovensko komunikološko društvo (Mojca Pajnik, članica izvršnega odbora)
• Statewatch (članica: Brankica Petković)
• Strokovni svet za enakost spolov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (član: Iztok Šori)
• Svet varuha za človekove pravice (članica: Neža Kogovšek Šalamon) 
• Ženski lobi Slovenije (kontakt: Živa Humer)

Mirovni inštitut kot ustanovni član

mirovni inštitut je ustanovni član naslednjih nevladnih organizacij: 

• Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, 
• Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije – CNVOS, 
• Slovenian Global Action – SLOGA, 
• SEENPM, South East European Network for Professionalisation of the Media. 

→  kazalo

http://www.mirovni-institut.si
mailto:jasna.babic%40mirovni-institut.si?subject=
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Glavne objave

v letu 2018 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne knjige in  znanstvene članke, v katerih smo 
predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij. Poleg avtorskih prispevkov smo pri publikacijah sodelovali kot 
uredniki in urednice.

politike / prekarNo delo 

• BREZNIK, Maja. Agencijski delavci. V: STANOJEVIĆ, Miroslav (ur.), FURLAN, Sašo (ur.). (Ne)dostojno delo: prekarizacija 
standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji, (Knjižna zbirka OST, 17). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 
Založba FDV. 2018, str. 160-179. 

• HRŽENJAK, Majda. Družbena organizacija skrbi kot dejavnik prekarizacije dela. V: POGLAJEN, Črt (ur.), KOSTEVC, Črt (ur.), 
DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša (ur.). Prekarnost in družbena negotovost: interdisciplinarni pogledi na prekariat, (Zbirka Maksima). 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Založništvo. 2018, str. [138]-150. 

• HRŽENJAK, Majda. Nega in pomoč na domu med državo, trgom in družino. V: STANOJEVIĆ, Miroslav (ur.), FURLAN, Sašo 
(ur.). (Ne)dostojno delo: prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji, (Knjižna zbirka OST, 17). Ljubljana: 
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2018, str. 180-194. 

• HRŽENJAK, Majda. Prekarizacija dela v standardnih zaposlitvah: primer zdravstvene nege. V: STANOJEVIĆ, Miroslav (ur.), 
FURLAN, Sašo (ur.). (Ne)dostojno delo: prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji, (Knjižna zbirka OST, 
17). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2018, str. 195-211. 

politike / revolucije

• BREZNIK, Maja. Kapitalizam kao ‘znojni sistem’: podnajamni rad i stvarna emancipacija radništva iz druge ruke. V: MIKULIĆ, 
Borislav (ur.), ŽITKO, Mislav (ur.). Filozofije revolucijâ i ideje novih svjetova: radovi trećeg Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2017, 
(Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knj. 3). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta. 2018, str. 220-241, 341. 

politike / solidarNostNe ekoNomije

• ZDRAVKOVIĆ, Lana, ZAVRTANIK DRGLIN, Tisa. Spodbujanje primerov dobrih praks na področju socialne in solidarnostne 
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