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Uvod 

V začetku l. 2013 je parlament izglasoval nezaupnico enoletni vladi Janeza Janše. Poleg 
množičnih političnih in proti varčevalnih demonstracij, ki so se dogajale konec l. 2012 in v 
začetku l. 2013, je bilo povod za nezaupnico vladi poročilo protikorupcijske komisije, ki je 
razkrilo, da je premier kršil zakon s sistematičnim in kontinuiranim izogibanjem poročanju o 
svojem premoženju. Alenka Bratušek, predsednica v l. 2011 novoustanovljene politične 
stranke Pozitivna Slovenija (PS), je kot prva ženska v zgodovini Slovenije dobila mandat za 
oblikovanje nove vlade. Koalicijski partnerji Pozitivne Slovenije so postali Socialni demokrati 
(SD) in Demokratična stranka upokojencev (Desus). Čeprav se nova vlada deklarira kot 
levosredinska, je v oblikovanju politik in strategij izhoda iz ekonomske krize ostala zvesta 
varčevalnim ukrepom z izgovorom, da je varčevanje edini način za reševanje problemov 
države brez posegov “trojke”. Vlada je zvišala davek na dodano vrednost, znižala plače v 
javnem sektorju in oblikovala seznam državnih podjetij, namenjenih privatizaciji. Socializacija 
privatnih dolgov in privatizacija skupnega dobrega tako ostajata ključni strategiji izhoda iz 
krize tudi za novo vlado, kljub pozitivnim trendom, ki se kažejo v reviziji nekaterih 
diskriminatornih in nepravičnih ukrepov prejšnjih dveh vlad (vračila sredstev za pokojnine 
delu upokojencev, revizija Zakona o socialnem varstvu), v preganjanju korupcije, tudi med 
politiki, ter v manj populistični in konfliktni politični retoriki. Proti koncu l. 2013 so se 
protivladni protesti transformirali v nove politične iniciative in stranke (Iniciativa za 
demokratični socializem, Solidarnost), zelo zaskrbljujoče pa je, da so bili nekateri akterji 
demonstracij kriminalizirani in kaznovani z odvzemom prostosti zaradi svojega političnega 
delovanja.  

Mirovni inštitut se je v l. 2013 aktivno vključeval v javne razprave, povezane z 
zmanjševanjem socialnih in političnih pravic v Sloveniji in širše v Evropi. Opozarjali smo, da  
socialna država pomeni pomemben civilizacijski dosežek ter deluje kot mehanizem družbene 
solidarnosti in utrjevanja enakosti. V aktualni ekonomski in politični krizi se socialna država 
krči povsod po Evropi, vključno s Slovenijo, kjer vsakodnevno potekajo razprave o 
zmanjševanju socialnih pravic. V soočenju s to situacijo je Mirovni inštitut izdal zbirko tekstov 
in organiziral javni forum “Prihodnost javnega sektorja”, na katerem so udeleženci med 
drugim izpostavili, da socialna država ne bi smela biti prvenstveno ekonomsko vprašanje 
razpoložljivih sredstev, pač pa predvsem politično vprašanje družbene solidarnosti. K javni 
razpravi smo prispevali z organizacijo mednarodne konference “Novi nevarni razred: 
soočenje pogledov na prekarnost”, na kateri so udeleženci kritično reflektirali varčevalne 
ukrepe, povečevanje neenakosti in negotovosti.  Udeleženci so izmenjali nove poglede na 
aktualno situacijo in možnosti za njeno transformacijo skozi soočanje izkušenj v Mehiki in 
širše v Latinski Ameriki ter v Sloveniji in širše v Evropi.   
Potem, ko je Edward Snowden javnosti posredoval neposredne dokaze o množičnem, 
globalnem in tajnem nadzoru ameriške varnostne agencije, smo na forumu Mirovnega 
inštituta, ki smo ga organizirali oktobra 2013, razpravljali o kršenju osebnih pravic in 
svoboščin preko praks nadzora. Pri tem smo obravnavali vlogo različnih akterjev (vlad, 
obveščevalnih služb in gospodarskih družb), ki dostopajo do celotnega toka informacij, ki jih 
uporabniki in uporabnice posredujemo preko informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 
ter možnosti zlorab tako pridobljenih informacij. Posebej smo tematizirali možnosti upora 
proti tovrstnim praksam. 



5 
 

Problem odprave krivic, povzročenih z izbrisom, se nadaljuje. Zakon o povračilu škode 
osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, je bil sprejet 21. novembra 
2013. Ker pa izbrisani in civilnodružbene organizacije niso bili ustrezno vključeni v 
konzultacije in pripravo Zakona, ta vsebuje številne pomanjkljivosti, na katere kontinuirano 
opozarjamo v javnosti. Opozarjamo, da bi Zakon moral vključevati vse izbrisane kot 
upravičence – vsi izbrisani posamezniki in posameznice so bili izbrisani nezakonito, brez 
preverjanja njihovih individualnih okoliščin v času izbrisa. Zakon bi moral vključevati tudi 
otroke in dediče izbrisanih. Glede na Zakon naj bi bili izbrisani upravičeni do denarne 
kompenzacije v višini 50 EUR na mesec za obdobje trajanja izbrisa. Odprta ostajajo številna 
pravna vprašanja, ali je taka višina denarne kompenzacije za trpljenje in škodo, 
povzročenima z izbrisom, določena na ustrezen način. Zakon tudi ne določa ukrepov glede 
statusa izbrisanih. Vsa ta in mnoga druga vprašanja naslavljamo v zagovorniškem projektu 
“Izbrisani prebivalci Slovenije: K pravičnosti  in odgovornosti“, ki ga financira OSF Iniciativa za 
človekove pravice.   
 
Projekti in aktivnosti 
V tem kontekstu je Mirovni inštitut v l. 2013 hkrati interveniral v družbena dogajanja in 
kontinuirano razvijal interdisciplinarno raziskovanje in kritično refleksijo znotraj  petih 
tematskih področij – politike, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturne politike.  
 
Na področju politik smo pričeli z delom na novih projektih RAGE in E-delovanje proti nasilju, 
ki naslavljata porast populizma in rasizma v Evropi, s poudarkom na delovanju mladih v 
organizacijah in gibanjih, ki spodbujajo sovraštvo na podlagi etničnosti, spola in spolne 
usmerjenosti. Posebno pozornost pri tem namenjamo novim komunikacijskim tehnologijam 
in digitalnim družabnim omrežjem, ki jih populistične organizacije uporabljajo za razširjanje 
sovražnega govora. Hkrati pa se v projektu DIG-CIT osredotočamo na politično participacijo 
mladih, ki se kažejo kot relativno nezainteresirani za institucionalno politiko in se redko 
udeležujejo volitev, vendar so kot digitalno pismeni aktivni v digitalnih političnih gibanjih. 
Namen tega projekta je izdelati inovativni konceptualni okvir za preučevanje digitalnega 
državljanstva, skupaj s predlogi za oblikovanje politik, usmerjenih v doseganje maksimalnega 
javnega potenciala političnega delovanja na lokalni, nacionalni in globalni ravni. V več 
projektih smo nadaljevali z raziskovanjem krčenja delavskih pravic in zmanjševanja kvalitete 
pogojev dela ter opozarjali na potrebo po celovitem pristopu za izboljšanje ekonomske, 
socialne in politične situacije zaposlenih v nestandardnih oblikah dela. Tematike migracij, 
globalizacije in migracijskih politik ostajajo stalnica našega delovanja in so naslovljene v 
projektnih mreženjih MIPEX, EWSI in v razvojnem projektu COMIDE. Seminar za politično 
teorijo je nova oblika študijske aktivnosti in teoretskega dela, ki smo jo v l. 2013 na 
Mirovnem inštitutu uvedli z namenom poglabljanja razumevanja temeljnih konceptov 
politične filozofije, analize nekaterih sodobnih političnih kategorij in premišljanja aktualnih 
problemov. Na področju politik se usposabljata dve mladi raziskovalki –  ena od njiju je 
uspešno doktorirala v l. 2013, druga pa je tik pred zagovorom disertacije.  
 
Poleg projekta, ki si prizadeva za popravo krivic, storjenih z izbrisom, smo na področju 
človekovih pravic in manjšin izvajali številne antidiskriminacijske in antirasistične projekte; 
med drugimi tudi novi projekt LIGHT ON, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa 
Temeljne pravice in državljanstvo. Projekt naslavlja normalizacijo rasističnih podob in izrazov 
v članicah EU ter oblikuje participativna preventivna orodja za skupnosti in organe 
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kazenskega pregona in pravosodja. Projekt “Pravice v premiku – Mavrične družine v Evropi“, 
ki smo ga s finančno podporo istega programa začeli izvajati v l. 2013, analizira zaščito 
mavričnih družin, ki bivajo ali se preseljujejo v EU. Vloga Mirovnega inštituta v tem projektu 
je, med drugim, priprava Bele knjige s priporočili zakonodajnih in političnih ukrepov, ki bodo 
povečali zaščito mavričnih družin na evropski ravni. Nova iniciativa MADE-REAL naslavlja 
pomanjkljivosti v poznavanju in obstoju alternativnih ukrepov za prosilce za azil v EU. Poleg 
omenjenih projektnih aktivnosti smo bili vključeni v izdelavo številnih pravnih in socioloških 
študij za različne evropske agencije (Evropsko komisijo, Evropski parlament, in Agencijo EU 
za temeljne pravice), zlasti na področjih temeljnih pravic, zakonodaje in dostopa do 
mehanizmov zaščite. 

 

Na področju medijev delujemo kot koordinator velikega mednarodnega konzorcija 
“Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi“, ki spodbuja moč in vlogo civilne družbe v 
procesih reform medijskega sistema v državah Jugovzhodne Evrope. Prizadeva si vplivati na 
procese reform medijev in se pri svojem delovanju še posebej osredotoča na vpliv lastništva  
in političnega klientelizma v medijih. Junija 2013 je izšla dvojna številka revije Medijska 
preža, ki je vključevala dvojezični (angleško-slovenski) posebni dodatek “Primerjava 
medijskih reform” z 11 članki, ki so jih prispevali raziskovalci iz Albanije, Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Velike Britaije, 
Monoglije, Tunizije, Argentine in Mehike. Dodatek je rezultat transregionalne konference o 
pobudah medijskih reform, ki jo je organiziral Mirovni inštitut l. 2012 v Ljubljani.  Sodelovali 
smo v številnih regionalnih in mednarodnih mrežah na področju medijev in gradili 
partnerstva z relevantnimi organizacijami, s ciljem vključevanja našega dela v regionalne in 
mednarodne iniciative o medijski svobodi in odgovornosti ter prostem dostopu do 
informacij. Še naprej smo naslavljali vprašanja, povezana z medijskim lastništvom, njegovo 
transparentnostjo ter vplivom na pluralizem, kvaliteto in neodvisnost medijev.  
 
Na področju proučevanja spolov smo pričeli z delom na novem projektu CEINAV (Hera 
program), ki kritično obravnava intervencije proti nasilju in koncept nasilja, kot je razumljen 
v EU-okolju. Namen projekta je oblikovati etične temelje intervencij in preučitev potencialov 
participativnega umetniškega procesa. Sodelovali smo v študiji, ki je ugotavljala, kako 
protikrizni varčevalni ukrepi vplivajo na položaj žensk in enakost spolov v Sloveniji. 
Nadaljevali smo raziskovanje, zakaj spolna desegregacija nekdaj maskuliniziranih področij 
dela, kot so pravo, javna administracija, medicina, novinarstvo ipd., kakor tudi višja dosežena 
stopnja izobrazbe žensk v primerjavi z moškimi ne vodita v bolj uravnoteženo delitev 
politične moči med moškimi in ženskami. V okviru razvojnega projekta smo še naprej krepili 
Ženski center Nyamirambo v Ruandi.  
 
Na tematskem področju kulturne politike smo razvijali model e-založništva z javnimi sredstvi 
financiranih knjig z argumentum, da omogočanje odprtega dostopa do publikacij na 
medmrežju ni nujno v konfliktu z ekonomskimi interesi založnikov. V projektu “Award” smo 
se osredotočali na družbene in ekonomske potenciale kulturnih produkcij v lokalnih okoljih. 
Na področju sekundarne diseminacije smo redno komunicirali z javnostmi preko spletne 
strani Mirovnega inštituta, ki smo jo nadgradili z dodatnimi novimi informacijami in večjo 
dinamičnostjo. Zaradi večjih potreb po komuniciranju z javnostmi in novih tehnologij na 
področju spletnega komuniciranja smo v l. 2013 pričeli s procesom prenove in posodobitve 
spletne strani. Knjižnica Mirovnega inštituta še naprej deluje kot javna knjižnica in tudi v l. 
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2013 je njeno članstvo nenehno naraščalo. V knjižni zbirki Politike smo pripravili dvojezično 
monografijo “Feminizem in islam: turške ženske med Orientom in Zahodom“, ki bo izšla v 
začetku l. 2014. V sodelovanju s Slovensko filantropijo smo organizirali podelitev nagrade 
Živka Preglja. Ob zaključku l. 2013 so se akterji Delavsko-punkerske univerze odločili za 
ustanovitev nove, od Mirovnega inštituta neodvisne, organizacije Inštituta za delavske 
študije, ki ima tudi širše politične ambicije.         
 
Pridobivanje sredstev 
V l. 2013 smo sodelovali z več OSF-programi: The Office of the Regional Director for the 
Western Balkans, Human Rights and Governance Grants Program, Think Tank Fund in Rights 
Initiative. Kljub velikemu številu novih projektov, ki smo jih pridobili v l. 2012, smo v l. 2013 
še bolj intenzivno prijavljali nove projekte, saj bo OSF-donacija v l. 2014 za Mirovni inštitut 
zadnja. Trenutno še čakamo na rezultate številnih nacionalnih in mednarodnih projektnih 
razpisov.  
 
Dr. Majda Hrženjak 
v. d. direktorice 
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Sovražni govor in populistična »drugost« v Evropi skozi perspektivo rasizma, starosti in 
spolov 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik  
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu: 

Roman Kuhar  
Iztok Šori 
Ana Frank 
Mojca Frelih 

Namen in cilji projekta 

Namen projekta je analizirati pojavljanje populizma in rasizma, s poudarkom na delovanju 
mladih v organizacijah in gibanjih, ki spodbujajo sovraštvo na podlagi etničnosti, spola in 
spolne usmerjenosti.  
Posamezni cilji projekta so: 
(a) raziskava praks in diskurzov izbranih strank in gibanj, ki veljajo za populistične v devetih 
državah članicah EU (v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Avstriji, Finski, Danski, na Madžarskem, 
v Sloveniji in Bolgariji). Stranke in gibanja so izbrani na podlagi njihove vključitve v razprave, 
populističnega delovanja in z upoštevanjem sodnih praks;  
(b) analiza populizma v kontekstu gospodarske in politične krize v Evropi, v katerih so 
"izgubljene generacije" mladih (18–30 let) s slabimi možnostmi za iskanje zaposlitve in za 
izobraževanje še posebej ranljive za delovanje v strankah in gibanjih skrajne desnice; 
(c) preučevanje načinov, kako mladi zagovorniki populističnih strank vključijo populistično 
ideologijo v vsakdanje življenje; kako se sami opredelijo kot člani "skupnosti", kako 
razmišljajo o vlogi spolov ter zastopanju moških in žensk in o istospolni usmerjenosti; 
(d) pridobitev kritičnega vpogleda v motivacijo mladih ljudi za populizem in sovražni govor; 
(e) prepoznavanje preventivnih ukrepov in dobrih praks ter ozaveščanja. 
  

Izvedene aktivnosti v 2013 

Raziskovalna skupina je izoblikovala 'zemljevid' populizma in rasizma v Sloveniji. Po pregledu 
populističnih organizacij v Sloveniji so bile izbrane študije primerov za analizo. V okviru 
terenskega dela smo opravili 20 intervjujev z izbranimi predstavniki populističnih in 
zagovorniških organizacij. Rezultati vključujejo poročilo, ki obravnava populizem v Sloveniji, 
analizo študij primerov na podlagi intervjujev, poročilo o pregledu literature s področja 

mailto:mojca.pajnik@mirovni-institut.si
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populizma v povezavi z novimi mediji. Obenem je Mirovni inštitut prevzel vlogo 
koordinatorja tematskega sklopa o populizmu in digitalnih medijih. Razvili smo kvalitativno 
metodologijo za analizo populizma v digitalnem okolju. Obenem smo pripravili metodološki 
priročnik za analizo populizma političnih strank v evropskem kontekstu, na podlagi 
kvantitativne metodologije.  
 

Dogodki v letu 2013 

Sestanki raziskovalne skupine: Leicester, 18.–19. februar, Pariz, 17.–18. oktober. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 

Partnerji 

 
Univerza v Leicestru, Velika Britanija (koordinator); Univerza v Aalborgu, Danska; Univerza v 
Helsinkih, Finska; Univerza v Firencah, Italija; Nova bolgarska univerza, Središče za evropske 
begunske, migracijske in  etnične študije, Bolgarija; Univerza v Parizu 8, Francija; Univerza na 
Dunaju, Avstrija. 

Financerji 

Evropska komisija (Fundamental rights and citizenship). 
 

Nadaljevanje projekta 

 
V letu 2014 bomo partnerji pripravili nacionalna poročila, ki bodo analizirala rezultate 
kvalitativne analize, na podlagi metode analiza okvirjanja, pojavljanja populizma v digitalnem 
okolju na izbranih empiričnih primerih. Obenem bomo partnerji pripravili poročila, ki bodo 
analizirala rezultate kvantitativne študije, s katero smo ugotavljali populizme političnih 
strank, z upoštevanjem strank celotnega političnega spektra. Nadalje bomo analizirali 
antipopulizem; na podlagi intervjujev s civilnimi iniciativami, aktivisti, posamezniki, NVO-ji 
nas bodo zanimale prakse zoperstavljanja populizmu in rasizmu v evropskem kontekstu. 
Načrtujemo več diseminacijskih aktivnosti, predstavitev rezultatov za javnost in publiciranje.   
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E-delovanje proti nasilju 

 

Vodja projekta  

 
Mojca Pajnik 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 
 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Iztok Šori,  
Veronika Bajt 
Mojca Frelih 
Franja Arlič 

Namen in cilji projekta 

Populizem in rasizem v kontekstu  globalizacije in migracijskih procesov v zadnjih letih 
ponovno naraščata po Evropi in tako se znova obujajo tradicionalne oblike diskriminacije, 
tokrat z novimi sredstvi. Novi mediji in spletne platforme se pojavljajo kot priljubljeno mesto 
za širjenje sovraštva do 'drugih', diskriminacijo in marginalizacijo na podlagi etničnosti, spola, 
religije, spolne usmerjenosti. Glavni namen mednarodnega projekta je raziskati oblike 
novega populizma in rasizma, kot se manifestirajo na digitalnih medijih in socialnih omrežij, 
in prispevati k ozaveščanju mladih o nasilju s spodbujanjem državljanstva in 
medijske/digitalne pismenosti.  
Namen projekta je doseganje naslednjih ciljev: 

 izdelava 'zemljevida' populizma v Evropi, priprava pregleda vidnih populističnih in 
rasističnih organizacij in gibanj, ki delujejo v sedmih evropskih državah (Avstrija, Belgija, 
Bolgarija, Francija, Italija, Slovenija in Velika Britanija); 

 analiza komunikacijskih strategij za širjenje populizma z namenom razumevanja, kako  
nekatere organizacije uporabljajo nove medije za širjenje nasilnih sporočil do »drugih«; 

 dekonstrukcija sovražnega govora in ozaveščanje mladih in manjšin z analizo medijev, ki 
jih uporabljajo populistične organizacije, s ciljem dekonstruiranja stereotipov glede 
etničnosti, spola, religije, spolne usmerjenosti; 

 opolnomočenje mladih skozi državljanstvo in e-vključevanje, s programi medijskega 
opismenjevanja; 

 zagotavljanje usposabljanja o medijski pismenosti in populizmu/rasizmu za učitelje z 
namenom okrepiti razumevanje pomena spletnega okolja za širjenje populizma in 
rasizma.  

mailto:mojca.pajnik@mirovni-institut.si
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 Izvedene aktivnosti v 2013 

Raziskovalna skupina je izoblikovala 'zemljevid' populizma v Sloveniji. Poudarek je bil na 
populizmu na splošno in v povezavi s pojavi rasizma, ksenofobije, patriotizma, nacionalizma, 
sovražnega govora v Sloveniji in širšem kontekstu Srednje in Vzhodne Evrope. Ugotavljali 
smo različne pomene populizma in spremembe skozi čas. Po pregledu organizacij in gibanj, ki 
delujejo populistično v Sloveniji, so bile izbrane študije primerov. Opravili smo terensko delo, 
ki je vključevalo 26 delno strukturiranih intervjujev z izbranimi predstavniki populističnih 
organizacij, kot tudi s predstavniki nevladnih organizacij in z žrtvami nasilja. Rezultati 
vključujejo poročilo, ki obravnava populizem v Sloveniji, analizo študij primerov na podlagi 
intervjujev, poročilo o pregledu literature s področja populizma v povezavi z novimi mediji, 
državljanstvom in participacijo. Obenem je Mirovni inštitut prevzel vlogo koordinatorja 
tematskega sklopa o populizmu in digitalnih medijih. Razvili smo metodologijo za analizo 
populizma v digitalnem okolju – z delom v tem okviru nadaljujemo v letu 2014. 
 

Dogodki v letu 2013 

Sestanki raziskovalne skupine, Firence, 7.–8. februar, Piran, 26.–27. september. 
 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Spletna stran projekta: http://www.engagementproject.eu/. 
 

Partnerji 

Univerza v Firencah, Italija (koordinator); Média Animation ASBL, Belgija; Nova bolgarska 
univerza, Središče za evropske begunske, migracijske in  etnične študije, Bolgarija; Univerza v 
Parizu 8, Francija; Univerza v Leicestru, Velika Britanija; Univerza na Dunaju, Avstrija. 
 

Financerji 

Evropska komisija (Daphne), Open Society Fundations. 

Nadaljevanje projekta 

V letu 2014 nadaljujemo z analizo populizma na podlagi metode analiza okvirjanja; 
načrtujemo pripravo nacionalnih in primerjalnega poročila. Druge načrtovane aktivnosti so: 
a) načrtovanje, izvajanje in testiranje petih medijskih izobraževalnih modulov, naslovljenih 
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na najmanj 300 mladih in podanih kot odprti izobraževalniie viri o populizmu, sovražnem 
govoru in novih medijih; b) oblikovanje, izvajanje in testiranje petih modulov online 
usposabljanja, naslovljenih na najmanj 150 učiteljev in vzgojiteljev ter podanih kot odprti 
izobraževalni viri o populizmu, rasizmu; c) oblikovanje in izvajanje spletnega portala, 
podpiranje virtualne skupnosti mladih in odraslih proti nasilju v medijih in sovražnemu 
govoru; d) objava knjige, vključno z rezultati raziskave o populizmu in novih medijih v Evropi 
in smernicami za razvoj učnih gradiv za izobraževanje v smeri digitalne pismenosti. 
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Digitalno državljanstvo 

Vodja projekta  

Mojca Pajnik  
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Majda Hrženjak 
Veronika Bajt (MI)  
Tanja Oblak Črnič 
Jernej Prodnik (FDV UL)  
Peter Sekloča (ZRS UP) 

Namen in cilji projekta 

DIG-CIT se ukvarja z vprašanjem politične participacije, ki se spreminja pod vplivom 
naraščajoče družbene kompleksnosti, vzpona informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter 
konvergence medijev. Izhajamo iz teze, da proces demokratizacije državljanstva v digitalnih 
družbah zahteva preoblikovanje politik, ki bodo bolj spodbujale vključevanje državljanov. 
Digitalno državljanstvo obravnavamo kot delovanje državljanov v enakopravnih odnosih v 
skupnosti (polity), s poudarkom na preučevanju priložnosti in ovir online okolja in z 
upoštevanjem vrste okoliščin, ki določajo participacijo v (evropski) javni sferi. V obravnavi 
digitalnega državljanstva uporabljamo tri teoretske pristope: 1. teorije državljanstva, 2. 
kritične teorije s področja interneta in 3. teorije pozicionalnosti in intersekcionalnosti. 
DIG-CIT se osredotoča na preučevanje participacije mladih kot digitalno pismene generacije, 
ki je razmeroma nezainteresirana za institucionalno politiko, se redko udeležuje volitev in je 
obenem najbolj digitalno aktivna. Uvajamo digitalno državljanstvo kot perspektivo, ki je 
sposobna ustvariti povezanost državljanov  s politiko tako, da se ti ne prepoznajo zgolj kot 
naslovniki politik, ampak tudi kot njeni avtorji. Z analizo kompleksnosti političnega delovanja 
DIG-CIT proučuje možnosti vključevanja aktivnosti državljanov v procese oblikovanja politik. 
Cilj je ponuditi inovativni konceptualni okvir za preučevanje digitalnega državljanstva, ki bo 
ustvaril nova spoznanja raziskovalno in bo ponudil predloge za oblikovanje politik, 
usmerjenih v doseganje maksimalnega javnega potenciala političnega delovanja na lokalni, 
nacionalni in globalni ravni. Specifični cilji so oblikovani na treh ravneh: 1. Na teoretični ravni 
je cilj koncipirati digitalno državljanstvo kot pojem, ki politiko razume kot dinamično 
interakcijo na presečišču online in offline okolja. 2. Empirično-metodološko je cilj izostriti 
empirični pristop v raziskovanju digitalnega državljanstva z analizo politik in pojmov, na 
podlagi preučevanja s tematskimi raziskavami in z uporabo kombinacije kvantitativnih in 
kvalitativnih metod ter z uvajanjem novih metod. 3. Razvojno je cilj spodbuditi deliberativne 
politike, ki nastajajo v procesih interakcije in ne separacije med »močnimi«, institucionalnimi 

mailto:mojca.pajnik@mirovni-institut.si
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in »šibkimi«, neinstitucionalnimi javnostmi in ki spodbujajo politično opolnomočenje 
posameznikov in skupin. 
 

Izvedene aktivnosti v 2013 

 študij relevantne literature, genealogija pojmov;  

 interni projektni kolokvij, 15. oktober, knjižnica MI; 

 operacionalizacija raziskovalnega modela, zastavitev tematske raziskave o   etablirani 
politiki na spletu in mladih; 

 priprava koncepta in povzetkov za tematsko številko Teorije in prakse o državljanstvu in 
participaciji.  

 

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 

Partnerji 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. 
 

Financerji 

ARRS. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt se nadaljuje v letih 2014/15. Do konca leta 2014 bomo zaključili tematsko raziskavo, 
s katero bomo soočali prezentnost etablirane politike na spletu in percepcije mladih o 
mediatiziranih političnih reprezentacijah v spletnem okolju. V nadaljevanju projekta se bomo 
osredotočili na preučevanje družbenih gibanj v kontekstu medijev in možnosti za generiranje 
alternativne politike. Preučevali bomo tudi neenakosti med mladimi v spletnem okolju in 
analizirali njihov učinek na (ne)participacijo. Načrtujemo publiciranje rezultatov in javno 
predstavitev. 
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Usklajenost migracijskih in razvojnih politik 

Vodja projekta  

Lana Zdravković  
lana.zdravkovic@mirovni-institut.si  

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Maja Ladić  
Saša Panić  
Brankica Petković 

Namen in cilji projekta 

Projekt ima namen prispevati k usklajenosti razvojne politike s spodbujanjem sodelovanja 
med migracijskimi in razvojnimi politikami, ki naj bi delovale skupaj, ne pa druga proti drugi, 
in s tem privesti do bolj učinkovitih projektov in politike ter prispevati tudi k zbujanju 
pozornosti medijev za vprašanja migracij in razvoja. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Izvedba delavnic snovanja skupnih projektov med razvojnimi in migracijskimi (diaspora) 
nevladnimi organizacijami, izvedba Sejma sodelovanja na temo povezovanja področij 
migracij in razvoja v okviru manifestacije Slovenski razvojni dnevi, oblikovanje in izvedba 
skupne mednarodne spletne strani projekta oziroma spletne baze podatkov s področja 
migracij in razvoja. Izvedba mednarodne zaključne konference projekta, ki je združila vladne 
in nevladne akterje omenjenih področij in je vključevala tudi mednarodni Sejem sodelovanja. 

Dogodki v letu 2013 

 Sejem sodelovanja v okviru manifestacije Slovenski razvojni dnevi, oktober 2013. 

 Mednarodna konferenca »Razvoj akterjev razvoja: Migranti kot (ključni) akterji 
razvojnega sodelovanja – nov premik naprej«, vključujoč tudi mednarodni Sejem 
sodelovanja »Kako premostiti vrzel«, december 2013. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

www.comide.org 
www.comide.net 
 

mailto:lana.zdravkovic@mirovni-institut.si
http://www.comide.org/
http://www.comide.net/
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Partnerji 

Vienna Institute for Development and Cooperation, Dunaj, Avstrija (nosilci projekta); COSPE 
– Co-operation for the Development of Emerging Countries, Rim/Bologna, Italija; Südwind 
Agentur, Dunaj, Avstrija; Society Development Institute, Bratislava, Slovaška. 

Financerji 

Evropska Komisija, Europe Aid, Open Society Fundations. 

Nadaljevanje projekta   

Odvisno od nadaljnjega financiranja. Planiramo prijavo na DEAR-razpis (konec januarja 
2014), v istem konzorciju, ki ga bomo dopolnili z novimi partnerji iz drugih držav, nosilec bo 
Mirovni inštitut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vidc.org/
http://www.cospe.it/
http://www.cospe.it/
http://www.suedwind-agentur.at/start.asp?ID=15578&b=241
http://www.suedwind-agentur.at/start.asp?ID=15578&b=241
http://www.sdisk.eu/
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Medcelinsko sodelovanje pri preučevanju delovnih pogojev in delovnih odnosov v času 
gospodarske krize in družbenih reform 

Vodja projekta  

Maja Breznik 
maja.breznik@guest.arnes.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Franja Arlič 
Jasna Babič 
Mojca Frelih 

Namen in cilji projekta 

Cilj projekta je bil razviti celostni prijem za izboljšanje materialnega, družbenega in 
političnega položaja delavcev v nestandardnih oblikah zaposlitev. Medcelinska izmenjava 
znanja in izkušenj je okrepila sposobnosti obeh partnerjev pri ukvarjanju z vprašanji slabšanja 
delovnih pogojev. Pilotni projekt je zapolnil potrebo po študiji politik in injiciral vzpostavitev 
primerne podpore za prizadeto populacijo v prihodnosti. Projekt je vključeval javne razprave 
in izpeljavo vseh drugih aktivnosti v Sloveniji in Mehiki, Oaxaca. Marginalizirana skupina, 
katere trenutne razmere je obravnaval projekt, predstavlja večino prebivalstva v Oaxaca in 
precejšnji delež v Mehiki in Latinski Ameriki. V Sloveniji delavci v nestandardnih oblikah 
zaposlitve predstavljajo 40 odstotkov vsega aktivnega prebivalstva. To skupino je prizadelo 
resno slabšanje življenjskih pogojev, v veliki meri so izpostavljeni tveganju revščine in celo 
lakoti na nekaterih področjih Mehike ter poslabšanju splošnega zdravstvenega stanja. Ciljno 
skupino slabo varuje zakonodaja, če sploh. Neučinkovitost demokratičnih institucij za 
nameček slabi zaupanje ljudi v pravno državo.    

Izvedene aktivnosti 

Projekt smo zaključili maja 2013 s pozitivno evalvacijo neodvisnega ocenjevalca in financerja.  

Dogodki v letu 2013 

 Mednarodna konferenca The New Dangerous Class: Contrasting Perspectives on 
Precarity, Ljubljana, 30. marec 2013.  

 Okrogla miza Tristranska delovna razmerja, Koper/Capodistria (2. februar 2013; 
udeleženci: podizvajalski delavci Luke Koper, pravnik Luka Tičar in Maja Breznik). 

mailto:maja.breznik@guest.arnes.si
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 Okrogla miza Prihodnost javnega sektorja, Ljubljana, Cankarjev dom (8. marec 2013; 
udeleženci: Ivan Ketiš, Matjaž Veselko, Janja Roblek, Srečo Dragoš, Bojan Regvar, Aldo 
Milohnić, Marko Marinčič, Rastko Močnik, Maja Breznik). Ob tej priložnosti je izšla tudi e-
knjiga Prihodnost javnega sektorja (dostopna na: http://www.mirovni-
institut.si/data/tinymce/Novice/priponka/2013/Prihodnost%20javnega%20sektorja1.pdf.   

Javno dostopni rezultati v 2013 

 Spletna stran projekta: http://www.mirovni-institut.si/labour. 

 Maja Breznik, “Delavci iz druge roke”, in: “Revni zaposleni“, Ljubljana, Založba Sophia, 
2013 (v tisku). 

 Maja Breznik, “Austerity and its Impact on Slovenia's Population” (prevaja v nemščino). 

 Maja Breznik, “Identités imposées, autonomie forcée du travail et nouvelle composition 
de l’emploi”, poglavje v knjigi: Entre politique et education, Lyon (v tisku). 

 Predavanje: Austerity and its Impact on Slovenia's Population, Social Convention, Wien, 
20. april 2013. 

 Udeležba na okrogli mizi: Our Democracy must destroy austerity before austerity destroys 
democracy, Subversive Festival, Zagreb, 8. maj 2013. 

 Udeležba na okrogli mizi: Neoliberalism and nationalism, Subversive Festival, Zagreb, 9. 
maj 2013. 

 Predavanje: “Temporary and Casual Employments”, v okviru seminarja: The rights of 
domestic and migrant workers, Centre for Peace Studies, Zagreb, 4. junij 2012. 

Partnerji 

Unitierra, Oaxaca, Mexico. 

Financerji 

Think Tank Fund and East East: Partnership Beyond Borders Program, 
Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Vloženih je bilo veliko naporov, da bi zagotovili nadaljnje financiranje projekta: nekateri 
poskusi so bili neuspešni (EC/Cost Action, TTF, EEA/Norway grants), od nekaterih možnih 
financerjev še nismo dobili odgovora (ARRS, TTF). Projektno sodelovanje s sindikatom z 
naslovom »Sodelovanje socialnih partnerjev …« je pozitivni izkupiček iz tega projekta. 

http://www.mirovni-institut.si/labour
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Možnosti za desegmentacijo trga dela. 

Vodja projekta  

Majda Hrženjak  
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Mojca Frelih 

Namen in cilji projekta 

Temeljni cilj raziskovalnega projekta je proučitev možnosti za zmanjšanje segmentacije trga 
dela in s tem tudi zmanjšanje socialne izključenosti, kolikor je pogojena s položajem na trgu 
dela. Raziskava je usmerjena na obdobje krize s ciljem ovrednotenja v krizi uporabljenih 
ukrepov in institucionalnih rešitev. V raziskavi ugotavljamo, ali je kriza prinesla nove pristope 
v politiki zaposlovanja ali pa so ti ostali v tradicionalnih okvirih. Raziskava bo podlaga za 
razvoj alternativnih predlogov za desegmentacijo trga dela, s posebnimi tematskimi fokusi na 
mladini ter področjih izobraževanja in skrbstvenega sektorja.  

Izvedene aktivnosti v 2013 

Pregled obstoječih nacionalnih in mednarodnih raziskav, razvoj konceptualnega in 
metodološkega okvirja ter identifikacija tematskih fokusov. 

Dogodki v letu 2013 

Vabljeno predavanje “Sodobne skrbstvene ekonomije z vidika spolnih, razrednih in globalnih 
neenakosti” na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 26. november 2013. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

 Hrženjak, Majda. Negotiating masculinity in informal paid care work. International 
Review of Sociology, 2013, vol. 23, št. 2, str. 346–362. 

 Hrženjak, Majda. Negotiating masculinity in informal paid care work. V: Work: 
continuities and disruptions in modern life : 21–23 August 2013, Turku, Finland. 
Abstracts. Turku: University of Turku: Turku Centre for Labour Studies, 2013, str. 14. 

mailto:majda.hrzenjak@mirovni-institut.si
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 Hrženjak, Majda. Slovenian domestic workers in Italy : continuities and discontinuities 
within shifts of symbolic, political and geographical borders. 49th Conference of ITH: 
Towards a Global History of Domestic Workers and Caregivers«. Linz, 12–15 Sept. 2013. 

Partnerji 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Financerji 

ARRS 2013–2016. 

Nadaljevanje projekta  

Glavnina raziskovalnih aktivnosti, kot so analiza politik, zbiranje kvantitativnih podatkov, 
tematsko fokusirani individualni in skupinski intervjuji, analiza podatkov, je predvidena v 
letih 2014 in 2015, medtem ko je v 2016 predvidena ciljna diseminacija.  
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EWSI – European Web Site on Integration 

Evropska spletna stran za integracijo 

Vodja projekta  

Veronika Bajt 
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Ana Frank 

Namen in cilji projekta 

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 delajo na integraciji, 
tako v nevladnem kot vladnem sektorju. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Za Slovenijo so bili identificirani in naloženi na spletno stran relevantni dokumenti, novice, 
nacionalne in lokalne spletne strani, dogodki, dobre prakse ter informacije o shemah 
financiranja; izvaja se tudi promocija EWSI-spletne strani ter redno sprotno obveščanje 
preko Facebook in Twitter profilov, ki sta bila posebej za EWSI-Slovenija izoblikovana v letu 
2013. Poleg rednih projektnih aktivnosti so bila pripravljena naslednja posebna poročila za 
Slovenijo: 

 EWSI Integration Dossier – Slovenia: The Role of Employers in Immigrant Integration; 

 EWSI Integration Dossier – Slovenia: Recognition of Qualifications and Competencies; 

 EWSI Special Feature – Slovenia: Language Courses; 

 EWSI Special Feature – Slovenia: Migrant Political Participation ter 

 EWSI Special Feature – Slovenia: Tolerance and Anti-racism in Europe. 
 

Dogodki v letu 2013 

EWSI Editorial Board sestanek je potekal med 6. in 7. junijem 2013 v Bruslju. 
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Javno dostopni rezultati v 2013 

Vsi naloženi dokumenti, povezave, dogodki, itd. so na voljo online. Glej 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm. Vredni posebne izpostavitve so naslednji javno 
dostopni rezultati: 

 EWSI Integration Dossier 2013/02: The Role of Employers in Immigrant Integration; 

 EWSI Integration Dossier 2013/01: Recognition of Qualifications and Competencies; 

 EWSI Special Feature 2013/02: Language Courses; 

 EWSI Special Feature 2013/01: Migrant Political Participation. 

Partnerji 

EWSI za Evropsko komisijo koordinira konzorcij dveh partnerjev: Intrasoft in Migration Policy 
Group. 

Financerji 

Evropska komisija, Directorate General for Home Affairs. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt poteka v skladu z načrti. Izteče se decembra 2013, vendar naj bi se v primeru 
odobritve nadaljevanja projekta in sklenitve nove pogodbe vse naloge nacionalnih 
koordinatorjev nadaljevale tudi v letu 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm
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MIPEX – Indeks politike vključevanja migrantov  

Vodja projekta  

Veronika Bajt 
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Katarina Vučko 

Namen in cilji projekta 

Indeks politike vključevanja migrantov (MIPEX) je referenčni vodnik in interaktivno orodje za 
oceno, primerjavo in izboljševanje politik vključevanja. Meri integracijske politike v Evropi in 
Severni Ameriki, z namenom zagotavljanja vpogleda v integracijske politike na širokem 
spektru različnih okolij. Z uporabo 148 kazalnikov politik MIPEX ugotavlja obseg, v katerem 
so vsi prebivalci zakonsko upravičeni do enakih pravic in obveznosti, kakor tudi do 
kakršnekoli pomoči, ki bi naslavljala njihove posebne potrebe, v smislu udejanjanja enakih 
možnosti. MIPEX zajema 7 sklopov politik. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Projekt se je začel novembra 2013, ko so nacionalni partnerji izbrali nacionalne eksperte in 
strokovne ocenjevalce. 
 

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 

Partnerji 

CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) – projektna koordinacija 
MPG (Migration Policy Group) – koordinacija raziskovalnih aktivnosti  

mailto:veronika.bajt@mirovni-institut.si
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+ MIPEX nacionalni partnerji. 

Financerji 

Evropska komisija. 
 

Nadaljevanje projekta   

Večina dela je načrtovana za leto 2014, projektne dejavnosti pa se bodo nadaljevale do 
aprila 2015.  
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Seminar za politično teorijo 

Koordinatorica  

Jerneja Brumen 
jerneja.brumen@gmail.com 

Sodelavci projekta 

Vlasta Jalušič 
Gorazd Kovačič 
Mirt Komel 
Boštjan Nedoh 

Namen in cilji 

Seminar za politično teorijo je nova študijska dejavnost Mirovnega inštituta.  Namenjen je 
vsem, ki jih skrbi stanje na področju misli o politiki: v seminarju gre za premišljevanje in 
razumevanje temeljnih konceptov in problemov politike ter avtorjev, ki so pogosto prezrti ali 
narobe razumljeni. Glavna dejavnost je bralni seminar ter spremljajoča javna predavanja in 
razprave.  
V prvem študijskem letu (2013/2014)  bo bralni seminar  posvečen Heglovi filozofiji prava in  
premisleku koncepta in zgodovinskega položaja države. Naloga letošnjega seminarja je, da s 
pomočjo branja Heglovega klasičnega besedila Oris filozofije pravice  premislimo koncept 
države, brez katerega je ne moremo niti razumeti niti braniti. 

Aktivnosti v letu 2013 

Torkovi bralni krožki na Mirovnem inštitutu (knjižnica).  

Dogodki 2013 

Dve predavanji prof. Zdravka Kobeta:  
Kako brati Hegla, 11. november 2013, Knjižnica MI; 
Uvod v branje Hegla, 18. november 2013, Trubarjeva hiša literature.   

Financiranje 

Open Society Foundations. 

mailto:jerneja.brumen@gmail.com
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Najava nadaljevanja projekta 

Projekt se bo nadaljeval 2014 in dalje.  
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Hannah Arendt in temeljni pojmi politike  

Vodja projekta  

Vlasta Jalušič, vodja projekta in mentorica 
jalusic.vlasta@gmail.com 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Gorazd Kovačič 
Mirt Komel 
Primož Turk 
Andrej Markovič 
Mihael Topolovec 
Wolfgang Heuer (svetovalec) in drugi sodelavci 

Namen in cilji projekta 

Projekt je izšel iz večjega načrtovanega projekta. Njegov namen je razumevanje rabe in 
prevajanje nekaterih temeljnih pojmov politike v posttotalitarni dobi, in sicer preko poskusa 
uporabe arendtovske teze o zlomu zahodne politične tradicije (analogno  Kosseleckovi tezi o 
Sattelzeit v 18. stoletju). Ta teza nam lahko pomaga razumeti sodobne zagate z interpretacijo 
in rabo nekaterih novejših problemov in z njimi povezanih političnih kategorij po zlomu 
socializma 1989 ter pri razumevanju nekaterih fenomenov globalnih socio-ekonomskih 
politik ter novih form kolektivnega nasilja. Cilj raziskovanja je osredotočiti se na pojem 
politike ter njegova razmerja z izbranimi kategorijami, kot so oblast, nasilje, zgodovina, 
revolucija, družba in družbeno, ekonomija suverenost, totalitarizem itd. Iščemo tokove 
mišljenja, ki so vplivali na premislek teze o prelomu tradicije, in analiziramo njihov pomen za 
sodobno situacijo v 20. in 21. stoletju. Relevantnost teze o zlomu tradicije bomo preverjali 
skozi kritično analizo izbranih političnih konceptov v konkretnih postsocialističnih kontekstih.  

Izvedene aktivnosti v 2013 

Drugi metodološki seminar v mesecu februarju 2013.  

Dogodki v letu 2013 

 Razprava: Hannah Arendt (ob premieri filma v Kinodvoru, 25. september 2013). Sodelavci 
projekta Vlasta Jalušič, Gorazd Kovačič, Mirt Komel. 

mailto:jalusic.vlasta@gmail.com
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 Predstavitev knjige O nasilju (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 12. december 
2013), Vlasta Jalušič, Mirt Komel. 

 Razprava z Vlasto Jalušič ob premieri filma Hannah Arendt v Kinu Ptuj – 13. december 
2013). 

Javno dostopni rezultati v 2013 

 Vlasta Jalušič,  uredništvo, prevod in spremna beseda: ARENDT, Hannah. O nasilju, 
(Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2013. 

 Magistrska naloga Mihael Topolovec: Trojna delitev političnega pri Hannah Arendt in 
Michelu Foucaultu (mentorica Vlasta Jalušič). 

Partnerji 

Wolfgang Heuer, Otto Suhr Institut fuer Poliktiwissenschaft, Hannah Arendt Newsletter. 

Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt se bo v 2014 nadaljeval (2012–2015). 
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Nasilna križišča. Dinamika družbenih in političnih elementov kolektivnega nasilja in 
množičnih zločinov ter njihove posledice – jugoslovanski in ruandski primer – nadaljevanje  

Vodja projekta  

Vlasta Jalušič 
jalusic.vlasta@gmail.com 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Jovana Mihajlović - Trbovc 

Namen in cilji projekta 

Projekt je nadaljevanje  primerjalnega projekta Nasilna križišča. Dinamika družbenih in 
političnih elementov kolektivnega nasilja in množičnih zločinov ter njihove posledice – 
jugoslovanski in ruandski primer. Prvi del predstavlja diseminacijo in publiciranje rezultatov 
temeljnega projekta, drugi in tretji pa sta nadaljevanje analize skozi doktorski projekt – in 
sicer dveh tem: 1. teme tranzicijska pravičnost – raziskovanje javnih narativov preteklosti v 
okviru procesov tranzicijske pravičnosti na primeru BiH; 2. na temo viktimizacije in žrtvenih 
identitet. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Izdelava disertacije Jovane Mihajlović – Trbovc. 
Priprave tekstov za objavo.  

Dogodki v letu 2013 

Lessons learned from the development project Nyamirambo Women’s Center(NWC), Kigali,  
Rwanda – documentary movie screening, Konfernca: Creative Economy as Link between 
Culture and Development, Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, 23. maj 2013. (Jalušič, Vlasta) 

Udeležba na Round Tables "Strenghtening Partnerships for Promoting the Right to Truth, 
Justice and Remembrance in Europe", Robert Bosch Stiftung, Berlin, november 25–27, 2013. 
(Jalušič, Vlasta) 

RRPP Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans – 
annual conference “Social, Political and Economic Change in the Western Balkans”, Beograd, 
24–26. maj 2013 –  Workshop Gender Politics and Discourses. (Jalušič, Vlasta, diskutantka) 

mailto:jalusic.vlasta@gmail.com
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Javno dostopni rezultati v 2013 

 Mihaljovoć - Trbovc, Jovana, Pavasović Trošt, Tamara. Who were the anti-Fascists? : 
divergent interpretation of WWII in contemporary post-Yugoslav history textbooks. V: 
KARNER, Christian (ur.), MERTENS, Bram (ur.). The use and abuse of memory : 
interpreting world war in contemporary European politics. New Branuswick: Transaction 
Publishers, 2013, str. 173–192. 

 Jalušič, Vlasta, “What we remember? And what we forget? Bosnia, Rwanda and 
European legacy”. Konferenca: Perspectives in (post)conflict academia and society: 
Opening spaces for critically assessing and rethinking history and memory, 14.–16. marec 
2013,  Centre for Interdisciplinary Postgraduate Studies of University of Sarajevo.  

 Jalušič, Vlasta: Policies of extermination – or how certain dimensions, singly or in 
combination, produce 'violent intersections' that can  be deadly for certain groups and 
individuals, conference of the European Network on Gender and Violence in 
collaboration with University of Vienna, University of Gießen and Women against 
Violence Europe (WAVE), 17. to 19. april 2013; University of Vienna. 

Financerji 

ARRS, Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Nadaljuje se diseminacija projekta v 2014 (objave). 
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QUING: Kvaliteta politik enakosti spolov – nadaljevanje (Vpliv evropeizacije na religijske 
diskurze v javnih politikah enakosti spolov in politikah intimnega državljanstva v Turčiji)  

Vodja projekta  

Vlasta Jalušič  
jalusic.vlasta@gmail.com 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Ana Frank, MR 

Namen in cilji projekta 

Projekt je nadaljevanje projekta  Quing: Kvaliteta politik enakosti spolov  v EU in Turčiji. 
Uporablja metodologijo in bazo podatkov tega istega projekta, hkrati pa ga nadgrajuje z 
dodatnimi podatki. Nadaljevanje predstavlja tudi razširjeno publiciranje in diseminacijo 
rezultatov projekta Quing ter nadaljevanje analize na posebnem primeru Turčije skozi 
doktorski projekt. Osredotoča se na vpliv evropeizacije na religijske diskurze v javnih 
politikah enakosti spolov in intimnega državljanstva v Turčiji. Končni rezultat bo  
interpretacija strategij razširitve EU in evropeizacije, s posebnim poudarkom na odnosih EU 
do Turčije in islama.   

Izvedene aktivnosti v 2013 

Pisanje disertacije, zagovor, mentorsko delo (branje, sugeriranje popravkov, razprava, 
pisanje poročila za ocenjevalno komisijo, za promocijo,  letno in zaključno poročilo za ARRS). 

Dogodki v letu 2013 

Ni bilo dogodkov.  

Javno dostopni rezultati v 2013 

Frank, Ana. Vpliv konteksta evropeizacije na religijske diskurze v javnih politikah enakosti 
spolov in intimnega državljanstva v Turčiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Frank], 2013. 
405 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_frank-ana.PDF. 

mailto:jalusic.vlasta@gmail.com
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Financerji 

ARRS, Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt je zaključen. 
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Izbrisani prebivalci Slovenije: Ki pravičnosti  in odgovornosti 

Vodja projekta  

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

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Katarina Vučko, pravna svetovalka  
Maja Ladić, asistentka na projektu in terenska raziskovalka 
Irena Salmič, administrativna pomoč 
 
Zunanji svetovalci:  Andrea Saccucci, odvetnik, Italija 

Tomaž Trplan, spletni urednik 
 

Namen in cilji projekta 

Projekt, ki se je izvajal v letu 2013, je nadaljevanje predhodnih projektnih aktivnosti MI na 
področju izbrisa. Cilji projekta so: 1. olajšati čim širše urejanje statusov izbrisanih preko 
informiranja, pravnega svetovanja in zastopanja; 2. doseči popravo krivic izbrisanim preko 
podpore implementaciji pilotne sodbe ESČP v zadevi Kurić; 3. ozaveščati splošno javnost o 
nujnosti prevzemanja odgovornosti za povzročene kršitve pravic izbrisanih.   

Izvedene aktivnosti v 2013 

V letu 2013 se je projektna skupina osredotočila na spremljanje implementacije sodbe ESČP 
v zadevi Kurić, zbiranje zahtevkov izbrisanih za odškodnino (na nas se je obrnilo preko 1000 
ljudi). Ta aktivnost je potekala v tesnem sodelovanju z italijanskim odvetnikom Andreo 
Saccuccijem. Nadaljevali smo s pravnim zastopanjem izbrisanih v postopkih za urejanje 
njihovega pravnega statusa v Sloveniji (približno 100 tekočih primerov). 

Dogodki v letu 2013 

25. 2. 2013 – forum ob 21. obletnici izbrisa. 
19. 2. 2013 – briefing za veleposlanike. 
5. 6. 2013 – Okrogla miza v organizaciji Dokumente, Zagreb, Hrvaška. 
26. 9. 2013 – predstavitev prispevka o pravici biti slišan in izkušnjah zastopanja izbrisanih kot 
ranljivih strank v postopkih izdaje dovoljenja za stalno prebivanje – Dnevi slovenske uprave. 

mailto:neza-kogovsek@mirovni-institut.si


36 
 

Štirje neformalni briefingi za predstavnike Odbora ministrov Sveta Evrope (februar, maj, 
september in november 2013) v Strasbourgu – v organizaciji Open Society Justice Initiative.  

Javno dostopni rezultati v 2013 

 2 'Rule 9' vlogi Odboru ministrov Sveta Evrope z namenom obveščanja o implementaciji 
sodbe ESČP v zadevi Kurić. 

 Prispevek 'Pravica izjaviti se in deprivilegirane skupine strank', predstavljen na Dnevih 
slovenske uprave 2013. 

 Številne izjave za javnost, intervjuji in članki v medijih. 

Partnerji 

/ 

Financerji 

Open Society Foundations – Human Rights and Governance Grants Programme.  

Nadaljevanje projekta   

Ta projekt se bo zaključil decembra 2013. V vmesnem času smo uspeli zagotoviti financiranje 
za nadaljevanje aktivnosti v letu 2014. 
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LIGHT ON - Medskupnostno delovanje za boj proti sodobnemu simbolizmu in jeziku 
rasizma in diskriminacije 

Vodja projekta  

Veronika Bajt 
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Ana Frank 
Franja Arlič 
Mojca Pajnik 

Namen in cilji projekta 

Projekt LIGHT ON – Prižgimo luč razvija splošno kulturo stigmatizacije rasizma in vzpodbuja 
proaktivno vlogo akterjev v skupnosti, ki nasprotujejo rasizmu, ksenofobiji in sorodnim 
oblikam nestrpnosti v Evropi. LIGHT ON se ukvarja z nevarnim podcenjevanjem družbenega 
neupoštevanja in naraščajoče normalizacije rasističnih podob in izrazov v EU državah, 
uporabljajoč skupnostni pristop in vključujoč vse relevantne dele družbe: državljane, 
prebivalce, žrtve, organe kazenskega pregona in pravosodja. 
• Izpodbijanje podcenjevanja in normalizacije rasizma in ksenofobije ter sprejemanja 
rasističnih podob in izrazov kot običajnih ali normalnih izrazov dialoga v družbenem in 
vsakdanjem življenju. Le-to temelji na podlagi znanstvene raziskave, ki identificira izraze, ki 
eksplicitno in implicitno izražajo rasizem, medtem ko hkrati analizira, kako so dojeti v 
različnih družbah. Raziskava predstavlja tudi okvir za izgradnjo nabora orodij, namenjenih 
ozaveščanju. 
• Krepitev zmogljivosti strokovnjakov in odgovornih organov, da prijavijo diskriminatorna 
vedenja in kazniva dejanja, storjena iz sovraštva, s pomočjo visoko specializiranega modela 
usposabljanja in zbirke orodij za prepoznavanje rasističnih in diskriminatornih značilnosti, 
četudi se le-te skrivajo v družbenih vedenjih, ki so običajno sprejeta. 
• Spodbujanje ljudi, da prijavijo primere incidentov diskriminacije oziroma primere, ko ljudje 
sami postanejo žrtve diskriminacije. V nasprotju z normalizacijo rasizma projekt skuša 
ustvariti proaktivno izvrševanje kaznovanja diskriminacije z usmerjenimi dejavnostmi za 
spodbujanje pritožb in penalizacije, tako formalne kot neformalne, na pristojne organe. 
• Zagotavljanje orodij za promocijo evropskih akcij in kampanj, ki jih bo potrdil evropski 
protidiskriminacijski konzorcij in bodo preizkušena v petih nacionalnih kampanjah. 
 
 

mailto:veronika.bajt@mirovni-institut.si
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Izvedene aktivnosti v 2013 

V prvi polovici leta 2013 je raziskovalna skupina MI izoblikovala dvojna metodološka navodila 
za 5 nacionalnih nadzornih točk (National Watching Points –- NWP) glede zbiranja podatkov 
in materialov o pojavih rasizma (t. i. Guidelines on study/reporting/research selection for 
National Watching Points in Data Collection Tool). Poleg tega je sestavila teoretsko-
konceptualni uvod v študije rasizma (t. i. Scenario Report). Hkrati je potekalo delo v smislu 
aktivnosti NWP za Slovenijo, ki je vključevalo pregled obstoječega pravnega nacionalnega 
konteksta. V drugi polovici leta se je delo osredotočilo na analizo zbranih materialov, 
osmišljanje kvantitativne in kvalitativne faze raziskovanja ter priprav na snemanje video 
klipa, ki bo sledilo v letu 2014. 

Dogodki v letu 2013 

1. projektna delavnica je potekala februarja v Gorici (Italija), 2. projektna delavnica pa junija 
v Budimpešti (Madžarska). Ekipa MI je 22. 11. 2013 v Ljubljani gostila 3. projektno delavnico, 
ki so se je udeležili partnerji iz vseh sodelujočih držav. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

 
Pripravljena je spletna stran projekta, ki bo javno dostopna v kratkem.  

Partnerji 

Abruzzo region, Italija (koordinator projekta); 
Progetti Sociali, Italija; 
UNICRI – United Nations Interregional Institute for Research on Crime and Justice; 
ENAR – European Network against Racism; 
The Ombudsman for Minorities the Ministry of Interior of Finland; 
ISIG – International Institute of Sociology of Gorizia, Italija; 
ELTE – The Eötvös Lóránd University, Madžarska; 
The Forum – The Migrant and Refugee Community Forum in London, Velika Britanija; 
MI, Slovenija. 

Financerji 

Evropska komisija, program Fundamental Rights and Citizenship. 

Nadaljevanje projekta 

Projekt se nadaljuje do decembra 2014.   
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Pravice v premiku – Mavrične družine v Evropi 

Vodja projekta  

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

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Katarina Vučko, asistentka 
Mojca Frelih, znanstveni vidik in organizacija dogodka 
Irena Salmič, administrativna pomoč 

Namen in cilji projekta 

Projekt naslavlja zaščito pravic družin, ki se preselijo iz ene države članice Evropske unije v 
drugo. Projekt se ne osredotoča na vse družine, temveč na posebno kategorijo t. i. mavričnih 
družin. To so družine, kjer starševske vloge nosita osebi istega spola, ki živita v vzajemno 
ljubečem odnosu. V Evropski uniji obstajajo zelo različne ureditve družinskih statusov 
(zakonske ali partnerske zveze), dostopa do reproduktivnih storitev in posvojitve in pravne 
zaščite v kritičnih situacijah, kot sta razpad družine ali smrt v družini. Projekt se ne 
osredotoča na par, temveč na otroke, ki živijo v teh družinah, saj so slednji najpogosteje 
žrtve diskriminacije ali preprosto neharmonizacije ureditev na tem področju. Na otroka 
osredotočen pristop omogoča, da ugotovimo, kako je potrebno razumeti načelo svobode 
gibanja v skladu z Listino temeljnih pravic, pravicami državljanov EU, pravicami otrok in 
drugimi mednarodnimi načeli. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Projektna skupina se je v letu 2013 udeleževala projektnih sestankov, na katerih so se 
načrtovale projektne aktivnosti, ter projektnih seminarjev in delavnic v Trentu, Toulousu in 
Rimu. Projektna skupina je načrtovala Centralni trening, ki bo marca 2014 v Ljubljani, in 
pričela z raziskavo in zbiranjem materialov za pripravo bele knjige.  

Dogodki v letu 2013 

 Februar 2013 – začetni sestanek v Trentu. 

 –3. julij 2013 – delavnica o reproduktivnih pravicah v Toulousu + projektni sestanek. 

 24.–25. oktober 2013 – delavnica o najboljšem interesu otroka v Barceloni. 

 14.–15. november 2013 – seminar o mavričnih družinah v Rimu + projektni sestanek.  
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Javno dostopni rezultati v 2013 

Spletna stran projekta. 
Javni poziv k zbiranju prijav za trening, ki bo marca 2014 v Ljubljani.  

Partnerji 

University of Trento (projektni koordinator). 
Autonomous University of Barcelona.  
University of Toulouse III P. Sabatier.  
CGIL Nuovi diritti  (Italy). 
Cara Friend (Northern Ireland). 

Financerji 

European Commission; Open Society Foundations.  

Nadaljevanje projekta   

Ta projekt bo zaključen decembra 2014. V tem trenutku nadaljevanje projekta ni predvideno. 
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'MADE REAL' – Uresničevanje alternativ odvzemu prostosti v Evropi preko izmenjav, 
zagovorništva in učenja 

Vodja projekta  

Koordinator projekta: Mreža Odysseus 
Vodja projekta pri MI – Katarina Vučko  
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Katarina Vučko v času porodniškega dopusta nadomešča Nežo Kogovšek Šalamon – članico 
mreže Odysseus. 

Namen in cilji projekta 

Cilj projekta je nasloviti vrzel med znanjem in implementacijo alternativ odvzemu prostosti 
prosilcem za azil v EU, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah prosilcev za azil. Namen 
je pomagati državam članicam pri prenosu Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, z dne 26. junija 2013, o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito in 
okrepiti uporabo alternativ omejitvi prostosti ob spoštovanju EU in mednarodnih pravnih 
standardov.  

Izvedene aktivnosti v 2013 

V oktobru je bil začetni sestanek partnerjev, na katerem se je oblikovala metodologija 
načrtovanih raziskav. Partnerji in člani mreže smo pričeli z zbiranjem podatkov in intervjuji 
deležnikov z namenom izvedbe raziskave. 

Dogodki v letu 2013 

Začetni sestanek v oktobru 2013. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 



42 
 

Partnerji 

V projekt so vključeni po en član mreže Odysseus in en partnerski NVO iz ciljnih držav: 
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Grčija, Madžarska, Litva, Malta, Nizozemska, Slovaška, 
Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.  

Financerji 

90 % Evropski sklad za begunce, 10 % sofinanciranje s strani Mreže Odysseus in partnerskih 
NVO (sofinanciranje s strani članov mreže ni zahtevano). 

Nadaljevanje projekta   

Projekt se bo nadaljeval do februarja 2015, nadaljnje aktivnosti za sedaj niso predvidene. 
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Migracije v center (Migration to the Centre) 

Vodja projekta  

Aldo Milohnić  
Neža Kogovšek Šalamon 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Aldo Milohnić, raziskovalec 
Neža Kogovšek Šalamon, raziskovalka 
Jasna Babič, video, tehnična podpora 
Admir Baltić, sodelavec iz partnerske organizacije 

Namen in cilji projekta 

Migration to the Centre je mednarodni projekt, ki ima za cilj ozaveščati in spodbujati 
poglobljeno razpravo o evropski in o nacionalnih migracijskih politikah ter o učinkih teh 
politik v srednjeevropskih državah. Te cilje si prizadeva doseči skozi dejavno sodelovanje 
migrantov, izvedencev za migracije in vseh drugih, ki so dejavni na tem področju. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Sintetični prispevek o položaju migrantov in migracijski politiki v Sloveniji; 15 člankov in 3 
videointervjuji na temo dela in zaposlovanja migrantov, združitve migrantskih družin ter 
izobraževanja in študija migrantov; 3 okrogle mize na enake teme in 3 videoporočila (v 
slovenščini, z angleškimi podnapisi) s teh dogodkov; uvod v drugo okroglo mizo (združevanje 
družin), pri kateri smo sodelovali s Slovensko filantropijo, sta bili projekciji dveh filmov v 
Kinodvoru, v okviru Festivala migrantskega filma. 

Dogodki v letu 2013 

 18. marec, Gromka – okrogla miza: Delo in zaposlovanje migrantov v času krize. 

 17. junij, Kinodvor – okrogla miza: Migracije in pravica do združitve družine. 

 17. december, Galerija ŠKUC – okrogla miza: Izobraževanje – študij – migracije. 
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Javno dostopni rezultati v 2013 

Številni članki strokovnjakov za migracijske politike držav, iz katerih prihajajo partnerske 
organizacije (Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška in Slovenija), so objavljeni na internetnem 
portalu www.migrationonline.cz. V okviru projekta so nastali tudi prispevki migrantov o 
zaposlovanju, združevanju družine in izobraževanju. Na portalu so objavljeni tudi 
videointervjuji z migranti ter kratka videoporočila z okroglih miz na te teme, ki so jih 
organizirale partnerske organizacije. 

Partnerji 

Multicultural Centre (Praga), Independent Journalism Foundation (Budimpešta), People in 
Need (Praga), Institute of Public Affairs (Varšava), Society of Goodwill (Košice); partner 
Mirovnega inštituta v Sloveniji: Sokultura (Bošnjaška kulturna zveza Slovenije). 

Financerji 

Evropska komisija – Evropa za državljane (Europe for Citizens Programme), Open Society 
Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt se bo sicer zaključil do konca februarja 2014. Koordinatorica projekta iz praškega 
Multikulturnega centra je napovedala, da se bo na zaključni konferenci, konec januarja 2014, 
med drugim razpravljalo tudi o možnostih za prihodnje sodelovanje.  
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FRANET – Nacionalna fokusna točka Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA)/ 
Zbiranje podatkov in raziskovalne storitve 

Vodja projekta  

Majda Hrženjak 
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Roman Kuhar  
Neža Kogovšek Šalamon  
Mojca Pajnik  
Veronika Bajt  
Živa Humer  
Tomaž Trplan  
Martin Jaigma  
Katarina Vučko  
Saša Panić 

Namen in cilji projekta: 

Mirovni inštitut, kot pogodbeni partner Agencije EU za temeljne pravice in Nacionalna 
fokusna točka v Sloveniji, ima nalogo zbirati relevantne podatke in izvajati raziskovalne 
storitve za omenjeno agencijo na področju temeljnih pravic, ki jih pokriva mandat agencije 
(npr. področje azila, migracij in integracije, mejne in vizumske politike, pravic otrok, 
diskriminacije, rasizma in dostopa do pravnih sredstev). 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Leto 2013 je bilo tretje leto implementacije tega projekta. V tem letu je za Agencijo EU za 
temeljne pravice Nacionalna fokusna točka izvedla več projektov in pripravila naslednja 
poročila o stanju v Sloveniji:  

 Kratko poročilo: Otroci z invalidnostmi – nasilje in sovraštvo. 

 Terenska raziskava: Otroci z invalidnostmi – nasilje in sovraštvo. 

 Poročilo: Podporne storitve za žrtve kaznivih dejanj v EU – Pregled in ocean pravic, ki jih 

imajo žrtve v praksi (Faza 3).   

 Poročilo: Sistem skrbništva za otroke, žrtve trgovine z ljudmi. 

 Poročilo: Sodbe, ki se sklicujejo na Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. 

 Kratko poročilo: Svoboda gospodarske pobude – interpretacija pravice in njeno 

uresničevanje v praksi. 

 Kratko poročilo: Posebej izkoriščevalski delovni pogoji. 
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 Poročilo: Mapiranje virov podatkov o Romih (internetna anketa). 

 Poročilo: Podporne storitve za žrtve kaznivih dejanj v EU – Pregled in ocean pravic, ki jih 

imajo žrtve v praksi (Faza 4) – Pravice in podpora žrtvam zločinov iz sovraštva.  

 Kratko poročilo: Nasilje nad ženskami – zakonodaja in institucionalni vidik. 

 Kratko poročilo: Indikatorji politične participacije oseb z invalidnostmi. 

 Poročilo: Letno poročilo 2013. 

 Poročilo: Kriminalizacija neavtoriziranih migracij. 

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Poročila in študije, ki jih pripravi Nacionalna fokusna točka, so osnova za pripravo poročil in 
študij s strani Agencije EU za temeljne pravice. Če se omenjena organizacija tako odloči, so 
lahko nacionalna poročila in študije javno dostopni. Integrirano poročilo, ki ga pripravlja FRA 
in bo predstavilo dogajanja v zvezi s temeljnimi pravicami v EU v 2013, bo javnosti dostopno 
v letu 2014. V letu 2013 je agencija na svoji spletni strani objavila nacionalno poročilo o 
položaju Romov, ki je bilo pripravljeno v letu 2012.  

Partnerji 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA). 

Financerji 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA). 

Nadaljevanje projekta 

V letu 2014 bo Nacionalna fokusna točka delala na pripravi nekaterih poročil, ki jih je/bo 
naročila Agencija EU za temeljne pravice.      
Že odobreno:  

 Poročilo: Homofobija, transfobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in 
spolne identitete – posodobitev nacionalne pravne študije. 

Po morebitni odobritvi s strani Agencije Evropske unije za temeljne pravice: 

 Terenska raziskava: Posebej izkoriščevalski delovni pogoji – Faza 2. 

 Poročilo: EU mapiranje sistemov za zaščito otrok. 

 Poročilo: Posebej izkoriščevalski delovni pogoji – Posodobitev faze 1 in dodatna 
vprašanja za raziskavo v Fazi 2.  
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Evropska mreža pravnih strokovnjakov na področju nediskriminacije 

Vodja projekta  

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

Sodelavci/sodelavke na projektu  

/ 

Namen in cilji projekta 

Cilj projekta je Evropski komisiji zagotavljati informacije o pravnih, zakonodajnih in političnih 
dogodkih v povezavi z diskriminacijo v državah članicah. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

V letu 2013 je bilo dopolnjeno nacionalno poročilo na področju zakonodaje, sodne prakse in 
drugih ukrepov v zvezi z diskriminacijo, in sicer na vseh osebnih okoliščinah, razen spola, ter 
na vseh področjih družbenega življenja. Hkrati so bila celo leto koordinatorju projekta 
dostavljana t. i. hitra poročila. 

Dogodki v letu 2013 

 Pravni seminar. 

 Letna konferenca. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Letno poročilo in hitra poročila, na voljo na http://www.non-discrimination.net/. 

Partnerji 

Human European Consultancy (koordinator).     

Financerji  

Evropska komisija. 
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Nadaljevanje projekta   

V letu 2013 je potekalo drugo leto triletnega projekta (ta projekt pa je že nadaljevanje dveh 
prejšnjih projektov). Delo na projektu bomo povezovali z drugimi projekti na področju 
nediskriminacije, ki se že izvajajo na Mirovnem inštitutu in ki se bodo izvajali v prihodnje.         
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RED, Network combating racism, xenophobia and intolerance  

Vodja projekta  

Katarina Vučko  
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Neža Kogovšek Šalamon, nacionalna ekspertka 
Brankica Petković, nacionalna ekspertka 

Namen in cilji projekta 

Neodvisna raziskovalna mreža 17 organizacij bo oblikovala sistem zgodnjega opozarjanja 
(early-warning system) o rasizmu, diskriminaciji, situaciji v državah članicah ter o zakonodaji 
in politikah proti diskriminaciji, rasnemu nasilju, sovražnemu govoru in stereotipih, 
usmerjenih proti integraciji in enakosti ob raznolikosti. 

 Izvedene aktivnosti v 2013 

V januarju je bil projekt zaključen. Projektna skupina je poskrbela za vnos najnovejših 
podatkov in posodobitev sistema zgodnjega opozarjanja (early-warning system, EWS) in atlas 
rasizma – informacije o rasizmu, diskriminatornih situacijah, trendih in stereotipih. Na koncu 
projekta smo poskrbeli še za finančno poročilo koordinatorju projekta. 

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

RED Spletni portal, dostopen na:  http://www.red-network.eu. 

Partnerji 

 Institute for Rights, Equality and Diversity (i-RED) (koordinator projekta),  

mailto:katarina.vucko@mirovni-institut.si
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 Ludwig Boltzmann Gesellschaft – Österreichische Vereinigung zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung (BIM),  

 Symfiliosi (SYM), Centre d’Études des Discriminations, du Racisme et de l’Antisémitisme 
(CEDRA),  

 Europäisches Forum für Migrationsstudien e. V. (EFMS),  

 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL),  

 Centre for Legal Resources (CLR),  

 EWORX S.A., 

 Humanas (NÚMENA), 

 Foundation Institute of Public Affairs (IPA),  

 Finnish League for Human Rights (IOL),  

 Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences (MTA JTI),  

 Immigrant Council of Ireland (ICI),  

 Centre for the Study of Democracy (CSD),  

 Dokumentations og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DACoRD), 

 Initiatives and Studies on Multiethnicity Foundation (ISMU),  

 Centre Against Racism (CMR). 
 

Financerji 

Evropska komisija, Open Society Foundations.  

Nadaljevanje projekta   

Projekt je bil zaključen januarja 2013. V tem trenutku ni predvideno nadaljevanje projekta, 
vendar bodo njegovi rezultati in metodologija uporabni pri prijavah novih projektov. 
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Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi – Krepitev zmogljivosti in vzpostavljanje koalicij 
za spremljanje integritete medijev in pospeševanje medijskih reform 

Vodja projekta  

Brankica Petković  
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Franja Arlič  
Aldo Milohnić  
Jasna Babič  
Jovana Mihajlović - Trbovc  
Maja Ladič  
Lana Zdravković 

Namen in cilji projekta 

Projekt krepi moč in vlogo civilne družbe v procesih reform medijskega sistema v državah 
Jugovzhodne Evrope. S pomočjo raziskav in poročil o integriteti medijev, delovanja 
regionalnega observatorija medijev, organizacije srečanj in koalicij prispeva k obveščenosti 
akterjev v javni razpravi o svobodi in pluralizmu medijev. Prizadeva si vplivati na procese 
reform medijev in se pri svojem delovanju še posebej osredotoča na vpliv lastništva medijev 
in političnega klientelizma v medijih. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Zagonska faza: sestanka partnerskih organizacij v Ljubljani in Novem Sadu (slednji z udeležbo 
članov posvetovalnega odbora); udeležba na dveh konferencah v organizaciji Evropske 
komisije, namenjenih predstavljanju in povezovanju regionalnih projektov; organizacija 
predstavitve projekta regionalnim akterjem (regionalne konzultacije); spremljanje izvedbe 
nacionalnih konzultacij o zasnovi projekta v Albaniji, BiH, na Hrvaškem, v Makedoniji in Srbiji; 
osnutek metodologije za raziskavo o integriteti medijev in koordinacija razprave o osnutku 
znotraj raziskovalnega in projektnega tima; sodelovanje v razpravi o zasnovi regionalne 
spletne strani in razpisa za financiranje projektov raziskovalnih novinarjev; izdelava končne 
zasnove projekta in poročila o zagonu projekta za EK; koordinacija projekta in komunikacija s 
partnerji, Evropsko komisijo in drugimi relevantnimi akterji. 
Izvedbena faza: postavitev končne metodologije za raziskavo; priprava in vodenje dveh 
regionalnih delavnic za raziskovalni tim (v Novem Sadu); regionalna koordinacija 
raziskovalcev v 5 ciljnih državah, pregled osnutkov faznih raziskovalnih poročil; urejanje 
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delov raziskovalnih poročil za objavo na spletni strani projekta; spremljanje zasnove in 
izvedbe razpisa za projekte raziskovalnih novinarjev ter promocija razpisa; spremljanje 
izvedbe regionalnega sestanka raziskovalnih novinarjev (Zagreb) in koordinacija udeležbe 
predavateljev iz Guardiana; spremljanje produkcije 2 kratkih poročil iz vsake od 5 ciljnih 
držav o aktualnih vprašanjih integritete medijev ter regionalnega poročila (koordinacija: 
partner v Budimpešti);  spremljanje postavitve, zagona in delovanja regionalne spletne strani 
(koordinacija: partner v Sarajevu), snemanje videoizjav za spletno stran, sodelovanje na 
sestankih uredništva spletne strani preko elektronskih komunikacij; spremljanje produkcije 
in distribucije novičnika o vsebini spletne strani; objava informacij o regionalnem projektu na 
spletni strani MI; spremljanje produkcije in distribucije promocijskega gradiva o projektu 
(koordinator: partner v Novem Sadu); organizacija 3. sestanka partnerjev (v Sarajevu); redni 
posveti s predstavniki partnerjev, posvetovalnim odborom in člani projektnega tima, 
pošiljanje rednih povzetkov o poteku projekta; komunikacija in posvetovanje z Evropsko 
komisijo; Sspremljanje in usmerjanje evalvacijskih dejavnosti; izdelava vmesnega 
vsebinskega in finančnega poročila za EK. 

Dogodki v letu 2013 

Zagonska sestanka partnerjev projekta (Usmerjevalnega odbora) : 8.–9. januar v  Ljubljani in 
13. maj v Novem Sadu (s Posvetovalnim odborom vred); vmesni sestanek partnerjev 
projekta: 17. oktober v Sarajevu; regionalne konzultacije o projektu: 17. april v Ljubljani; pet 
nacionalnih konzultacij o projektu: 30. april v Tirani, 25. april v Skopju, 17. april v Zagrebu, 
25. april v Sarajevu, 23. april in 10. maj v Novem Sadu; dve regionalni delavnici 
raziskovalnega tima: 2. julij in 15. oktober v Novem Sadu; regionalni sestanek raziskovalnih 
novinarjev: 23.–24. november v Zagrebu. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Kratka poročila o aktualnih vprašanjih integritet medijev v 5 ciljnih državah (12 nacionalnih in 
1 regionalno poročilo); spletna stran mediaobservatory.net z ducati poročil, člankov, video 
izjav itn.; novičnik; promocijski materiali. 

Partnerji 

Partnerske organizacije: Makedonski inštitut za medije (Makedonija), Center za raziskovalno 
novinarstvo (Hrvaška),  Novosadska šola novinarstva (Srbija), Medijski center Sarajevo 
(Bosna in Hercegovina), Albanski inštitut za medije (Albanija), Center za neodvisno 
novinarstvo (Madžarska). Pridružene organizacije: Kosovski inštitut za medije, Črnogorski 
inštitut za medije, Združenje medijev (Turčija) in Fundacija Guardian (VB). 

Financerji 

Evropska komisija in Open Society Foundations. 
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Nadaljevanje projekta   

Dejavnosti projekta v 2014: zaključna dela na raziskavi in raziskovalnih poročilih, izid 5 
nacionalnih in regionalnega poročila v knjižnih formatih in na spletni strani projekta; 
organizacija 5 nacionalnih razprav in osrednje regionalne konference; organizacija 
regionalnega razpisa za financiranje nevladnih organizacij, dejavnih na področju medijev; 
organizacija regionalne delavnice o zagovorništvu in regionalnega sestanka protikorupcijskih 
komisij o integriteti medijev; nadaljnje izhajanje kvartalnih kratkih poročil o aktualnih 
vprašanjih integritete medijev v 5 ciljnih državah; objave projektnih vsebin in publikacij na 
spletni strani ter distribucija novičnika; zagovorništvo v ciljnih državah, na regionalni in EU 
ravni; projektni sestanki in koordinacija projekta s partnerji, posvetovalnim odborom in EK. 
Evalvacija, izdelava zaključnega poročila; priprava za morebitno nadaljevanje projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

Ženske in mediji v Evropski uniji 

Vodja projekta  

Brankica Petković  
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Aldo Milohnić, raziskovalec 

Namen in cilji projekta 

Raziskava o položaju žensk v medijski industriji v Evropski uniji preučuje udeležbo žensk v 
upravljavski strukturi medijev in na vodstvenih položajih, razvitost politik glede zastopanosti 
in obravnavanja spolov v organizaciji in vsebini medijev ter zastopanost žensk v osrednjih 
terminih glavnih televizijskih programov. Namen raziskave je ugotoviti kazalce položaja žensk 
v medijski industriji in prispevati k razvoju spodbudnih politik ter s tem tudi k uveljavljanju 
priporočil Pekinške akcijske platforme. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Raziskovalne dejavnosti: nabor podatkov o kazalcih udeležbe žensk na vodstvenih položajih v 
strukturi izbranih medijskih hiš v Sloveniji, intervjuji z izbranimi sogovornicami na vodstvenih 
položajih v izbranih medijskih hišah; poročanje koordinatorju raziskave o pridobljenih 
podatkih; spremljanje programskih vsebin v osrednjem časovnem pasu (med 18. in 23. uro) 
na Prvem programu TV-Slovenija in na POP TV sedem zaporednih dni v februarju 2013, glede 
na udeležbo in vlogo žensk, vnos podatkov v kodirne liste v skladu z metodologijo, dostava 
podatkov koordinatorju raziskave; komunikacija s koordinatorjem raziskave in drugimi 
raziskovalci glede poteka projekta, prispevanje dodatnih podatkov, branje osnutka poročila o 
raziskavi, sodelovanje v posvetu o morebitnih nadaljevalnih raziskovalnih aktivnostih in 
publiciranju o izsledkih raziskave. 

Dogodki v letu 2013 

/ 

mailto:brankica.petkovic@mirovni-institut.si
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Javno dostopni rezultati v 2013 

 Poročilo »Pregled izvajanja Pekinške akcijske platforme v državah, članicah EU:  Ženske v 
medijih – Krepitev enakosti spolov pri odločanju v medijskih hišah«, EIGE – Evropski 
inštitut za enakost spolov, 2013. 

 Publikacija »Glavni izsledki – Pregled izvajanja Pekinške akcijske platforme v državah, 
članicah EU:  Ženske v medijih – Krepitev enakosti spolov pri odločanju v medijskih 
hišah«, EIGE – Evropski inštitut za enakost spolov, 2013. 

Partnerji 

Univerza v Liverpoolu, Srednjeevropska univerza v Budimpešti, Univerza v Padovi, 
Observatorij za raziskovanje medijev v Pavii. 

Financerji 

Evropski inštitut za enakost spolov. 

Nadaljevanje projekta   

Na pobudo koordinatorice raziskave z Univerze v Liverpoolu je v pripravi zasnova knjige, ki bi 
temeljila na raziskavi; v njej bi prispevali poglavje o Sloveniji. V okviru raziskovalnega tima 
preučujemo ideje in možnosti za nadaljnje skupne raziskave. 
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Medijska preža 

Vodja projekta  

Brankica Petković  
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Članice in člani uredništva:  
Sandra Bašić Hrvatin  
Marko Milosavljević  
Gorazd Kovačič  
Kaja Jakopič  
Boris Čibej  
Gojko Bervar 
Jernej Rovšek  
Lenart J. Kučić  
Lana Zdravković  
Sonja Merljak  
Saša B. Lubej  
 
Urednik spletnih strani:  
Tomaž Trplan 

Namen in cilji projekta 

Media Watch je projekt za spremljanje, proučevanje in poročanje o delu množičnih medijev 
v Sloveniji, ki deluje od leta 1997/98. Vključuje raziskovanje, monitoring in zagovorništvo na 
področju medijskih praks in medijske politike. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

 Izid dvojne številke Medijske preže (44/45, junij 2013) v tiskani in spletni izdaji z več kot 
35 članki s kritičnimi analizami medijske politike in medijskih praks. Dvojna številka 
vključuje tematsko prilogo »Primerjanje medijskih reform« v slovenskem in angleškem 
jeziku z 11 članki, ki so jih prispevali avtorji iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Makedonije, Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Velike Britanije, Mongolije, Tunizije, 
Argentine in Mehike. Priloga je rezultat mednarodne konference o pobudah za reformo 
medijskih sistemov v različnih regijah in državah sveta, ki jo je v Ljubljani novembra 2012 
organiziral Mirovni inštitut. 

 Distribucija brezplačnih izvodov Medijske preže ciljni javnosti (okvirno 300 izvodov), 
ažuriranje in vzdrževanje spletne strani Media Watch, vključno s katalogizirano bazo vseh 
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člankov. Objava listajoče verzije 44/45. številke Medijske preže na spletni strani ter 
ločeno tudi tematske priloge »Primerjanje medijskih reform« (»Comparing Media 
Reforms«) v angleškem jeziku na spletni podstrani, namenjeni govorcem angleškega 
jezika. Uporaba FB-profila Medijske preže za promocijo in zagovarjanje kritične refleksije 
medijev in medijskih reform. 

 Poskus pridobivanja sredstev za projekt prenove spletne strani Media Watch 
(postavljena 1999) ni bil uspešen. 

 Sodelovanje na seji Odbora za kulturo Državnega zbora, namenjene razpravi o svobodi 
medijev v Sloveniji in Evropski uniji, 26. junija 2013. 

 Sodelovanje v strokovni skupini in na posvetih o pripravi smernic za novinarsko 
poročanje o otrocih v okviru prizadevanj Zveze prijateljev mladine in Društva novinarjev 
Slovenije. 

 Poročilo o regulaciji zaščite otrok v medijih v Sloveniji za komparativno študijo inštituta 
Hans Bredow, Nemčija. 

 Poročilo o sovražnem govoru na spletu – regulaciji, samoregulaciji in drugih instrumentih 
in razsežnostih, prisotnih v Sloveniji, za regionalno pobudo mreže SEENPM.  

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

 Revija Medijska preža – dvojna številka 44/45, junij 2013, na 84 straneh z več kot 35 
članki.  

 Posebna tematska priloga Medijske preže »Primerjanje medijskih reform« v slovenskem 
in angleškem jeziku z 11 članki avtorjev iz celega sveta.  

 Spletna stran Media Watch (http://mediawatch.mirovni-institut.si/). 

Partnerji 

Mreža za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (South East European Network for 
Professionalisation of Media, SEENPM) – pri poročilu o sovražnem govoru na spletu za 
regionalno pobudo. 

Financerji 

Open Society Foundations, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (za Medijsko prežo). 

http://mediawatch.mirovni-institut.si/
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Nadaljevanje projekta   

Projekt se bo v letu 2014 nadaljeval v omejenem obsegu zaradi manjka finančne podpore. 
Revija Medijska preža bo prenehala izhajati, spletna stran, knjižna zbirka in dogodki bodo 
ohranjeni v manjšem obsegu, kolikor bodo omogočala sredstva, ki jih bomo morebiti 
pridobili za konkretne akcije. Posebna izdaja knjige Media Watch bo objavljena v letu 2014 z 
namenom reflektiranja 15-letnega delovanja Medijske preže in drugih dejavnosti v okviru 
programa Media Watch. 
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Mreženje in mednarodno sodelovanje glede raziskovanja, zagovorništva in usposabljanja 
na področju medijev 

Vodja projekta  

Brankica Petković  
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

/ 

Namen in cilji projekta 

Udeležba v regionalnih in mednarodnih mrežah na medijskem področju, razvoj rednih 
partnerstev s sorodnimi organizacijami v tujini z namenom integriranja in prispevanja k 
regionalnemu in mednarodnemu razvoju svobodnih in odgovornih medijev.      

Izvedene aktivnosti v 2013 

 Nadaljevanje aktivnega članstva v mreži South East European Network for 
Professionalisation of the Media (SEENPM): izvajanje regionalnega projekta Observatorij 
medijev v JV Evropi v partnerstvu s šestimi organizacijami, članicami mreže SEENPM; 
sodelovanje v upravnem odboru mreže; prispevanje poročila o sovražnem govoru na 
spletu glede razmer v Sloveniji za regionalno pobudo mreže SEENPM; sodelovanje na 
letni skupščini mreže in vodenje panelne razprave na konferenci  o sovražnem govoru na 
spletu v skupni organizaciji SEENPM in Unesca (Sarajevo, 15. do 18. oktober 2013). 

 Redno sodelovanje s Fundacijo Guardian, ki je vključevalo partnerstvo pri izvajanju 
regionalnega projekta Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi ter promocijo evropske 
novinarske nagrade »European Press Prize 2013«, pri kateri je ta fundacija ena od 
soustanoviteljic, v medijskih skupnostih v državah Vzhodne in Srednje Evrope. Delo na 
nominaciji Borisa Dežulovića za evropsko nagrado v kategoriji kolumnist. 

 Sodelovanje v številnih regionalnih dejavnostih, akcijah in dogodkih: strokovni pregled 
raziskovalnih poročil o donatorski pomoči medijem v državah Balkana v okviru projekta 
inštituta Analitika v Sarajevu; strokovni pregled poročila o svobodi in pluralizmu medijev 
na Zahodnem Balkanu za Evropski parlament v organizaciji Centra za svobodo in 
pluralizem medijev v Firencah; prispevek (v soavtorstvu s Sandro Bašić Hrvatin) za 
rubriko »Komentar« o knjigi "Central and Eastern European media in comparative 
perspective: politics, economy and culture« ( ur. Downey in Mihelj) za znanstveno revijo 
"Southeastern Europe"; sodelovanje na konferenci Speak Up!2 v organizaciji Evropske 
komisije o svobodi medijev na Zahodnem Balkanu in v Turčiji (Bruselj, 20. junij 2013) itn.   

mailto:brankica.petkovic@mirovni-institut.si
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 Sodelovanje na posvetu o Osnutku smernic za podporo Evropske unije svobodi medijev 
in integriteti medijev v državah, ki si prizadevajo za članstvo v Evropski uniji v obdobju 
2014–2020, ki ga je organizirala Evropska komisija (Bruselj, 7.–8. november 2013). 

 Sodelovanje na delavnici o regionalnih spletnih straneh o medijih v JV Evropi, namenjene 
koordinaciji delovanja regionalnih mrež in programov, dejavnih na tem področju (BIRN, 
KAS, SEENPM), Beograd, 11.–12. december 2013. 

 Vodenje delavnice za predstavnike organizacij civilne družbe v Srbiji o aktivnem 
državljanstvu in medijih, v organizaciji Fundacije za odprto družbo v Srbiji (Beograd, 18.–
19. februar 2013). 

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Poročilo za Slovenijo o sovražnem govoru na spletu za regionalno pobudo mreže SEENPM. 

Partnerji 

Mreža SEENPM, Fundacija Guardian, KAS – Konrad Adenauer Stiftung. 

Financerji 

Open Society Foundations, Guardian Foundation. 

Nadaljevanje projekta   

Nadaljnje sodelovanje 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. Oživitev partnerskega sodelovanja v okviru neformalne evropske mreže 
nevladnih organizacij, dejavnih na področju boja proti rasizmu in ksenofobiji v medijih, z 
namenom priprave projekta na razpis Evropske komisije za Temeljne pravice in 
državljanstvo. 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

Mediji in manjšine 

Vodja projekta  

Brankica Petković  
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

/ 

Namen in cilji projekta 

Program Mediji in manjšine vključuje raziskovalne, zagovorniške in izobraževalne dejavnosti, 
ki imajo za namen izboljšanje dostopa manjšinskih skupin v Sloveniji do medijev in 
izboljšanje medijskih praks pri poročanju o manjšinah.      

Izvedene aktivnosti v 2013 

 Zagovorniške aktivnosti v okviru prizadevanja za vključevanje programskih vsebin za 
manjšine iz nekdanje Jugoslavije v programe javne radiotelevizije RTV-Slovenija. 

 Utrjevanje in nadaljevanje dolgoročnega sodelovanja z manjšinskimi skupnostmi in 
njihovimi mediji preko vključevanja njihovih predstavnikov v delavnice in razprave o 
boljšem povezovanju javnih politik na področju razvoja, migracij, kulture in medijev na 
državni ravni in na ravni Evropske unije (delavnice, organizirane v okviru projekta 
COMIDE). 

 Prispevek k razpravi o možnih spremembah Zakona o romski skupnosti, ki jo je 
organiziral Urad za narodnosti, Ljubljana, 22. oktober 2013. 

 Sodelovanje na proslavi ob 10. obletnici Radia Romic v Murski Soboti (5. oktober 2013) – 
prvega romskega radia v Sloveniji, ki je bil ustanovljen s podporo Mirovnega inštituta in 
Open Society Foundations leta 2003. 

 Sodelovanje v razpravi o politični emancipaciji Romov na okrogli mizi v Murski Soboti 
preko videoprispevka o vlogi medijev v teh premikih (v organizaciji Romske hiše/Romano 
Kher, 26. april 2013). 

 Občasna podpora lokalni romski organizaciji Gele Roma v Črnomlju pri prizadevanjih za 
izboljšanje komunikacijskih in produkcijskih zmogljivosti. 

 Prispevek k pripravi prijave projekta za Norveški finančni mehanizem o sovražnem 
govoru v Sloveniji, v katero so bili poleg koordinatorske vloge Mirovnega inštituta 
vključeni partnerji Spletno oko, Multimedijski center RTV-Slovenija in Varuh človekovih 
pravic. 

 

mailto:brankica.petkovic@mirovni-institut.si
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Javno dostopni rezultati v 2013 

 Prispevek k razpravi o možnih spremembah Zakona o romski skupnosti, ki jo je 
organiziral Urad za narodnosti, Ljubljana, 22. oktober 2013; prispevek je dostopen na 
spletni strani Urada za narodnosti: 
http://www.un.gov.si/fileadmin/un.gov.si/pageuploads/Predstavitev_Brankica_Petkovic.
pdf. 

 Videoizjava in pisni prispevek o vlogi medijev pri politični emancipaciji romske skupnosti 
v Sloveniji za Romsko hišo/Romano Kher, ki pripravlja posebno publikacijo s prispevki. 

Partnerji 

Bošnjaška kulturna zveza, Zveza zvez kulturnih društev narodov nekdanje Jugoslavije v 
Sloveniji, Zveza Romov Slovenije. 

Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

V letu 2014 načrtujemo v okviru evropske mreže nevladnih organizacij, dejavnih na področju 
medijev in kulturne raznolikosti, ponovno zasnovati in prijaviti projekt na razpis Evropske 
komisije za Temeljne pravice in državljanstvo, ki bo namenjen vzpostavitvi mehanizma za 
sodelovanje med evropskimi novinarji, ki so dovzetni za teme o kulturni raznolikosti in boju 
proti diskriminaciji, ter manjšinskimi aktivisti v evropskih državah. Mehanizem bi s pomočjo 
novih medijskih tehnologij omogočil redno izmenjevo informacij in poročil o položaju 
manjšin v evropskih državah ter alarmiranje evropske javnosti v  primeru spornih praks in 
politik. V Sloveniji bomo v  okviru razpoložljivih kapacitet nadaljevali z raziskovalnimi in 
zagovorniškimi dejavnostmi, namenjenimi izboljšanju dostopa do medijev za manjšinske 
skupnosti ter višji ravni spoštovanja etičnih standardov pri poročanju medijev o manjšinah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.gov.si/fileadmin/un.gov.si/pageuploads/Predstavitev_Brankica_Petkovic.pdf
http://www.un.gov.si/fileadmin/un.gov.si/pageuploads/Predstavitev_Brankica_Petkovic.pdf
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Medijsko lastništvo in pluralizem 

Vodja projekta  

Brankica Petković  
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Sandra Bašić Hrvatin, sodelavka 

Namen in cilji projekta 

Monitoring, raziskovanje politik in zagovorništvo na področju medijskega lastništva, 
transparentnosti in vpliva lastništva na medijski pluralizem, kakovost in neodvisnost medijev.   

Izvedene aktivnosti v 2013 

 Nadaljevanje rednega spremljanja medijskega lastništva in vpliva na neodvisnosti 
medijev v Sloveniji, ter redna objava poročil in člankov o tej temi v Medijski preži. 

 Sodelovanje s Centrom za svobodo in pluralizem medijev, ki deluje v okviru Evropskega 
univerzitetnega inštituta iz Firenc, s podporo Evropske komisije; svetovalna vloga v 
ekspertnem panelu. 

 Sodelovanje v posvetovanju preko interneta o Neodvisnem poročilu ekspertne skupine 
Evropske komisije za svobodo in pluralizem medijev v Evropski uniji –  prispevali smo 
vrste pisnih pripomb in sugestij (junij 2013). 

 Povezovanje prizadevanj ter integracija znanja in kontaktov, pridobljenih v okviru 
raziskav in zagovorniških aktivnosti glede svobode in pluralizma medijev v Sloveniji in v 
Evropski uniji z delom na zasnovi in izvedbi raziskave o integriteti medijev in 
zagovorništvu integritete medijev v okviru tekočega regionalnega projekta Observatorij 
medijev v JV Evropi. 

 Pisanje poglavja (v soavtorstvu s Sandro Bašić Hrvatin) o metodologiji spremljanja 
političnega pluralizma v medijih za knjigo »Medijski pluralizem: Koncepti, tveganja in 
globalni trendi«, ki bo pod uredništvom Peggy Valcke, Miklosa Sukosda in Roberta 
Picarda izšla v založbi Palgrave. 

 Prispevek o odnosu med lastniki, politiki in novinarji na konferenci »Mediji in 
demokracija: Srednja in Vzhodna Evropa v komparativnem kontekstu«, Univerza v 
Oxfordu, 9. do 11. julij 2013. 

 Moderiranje regionalne panelne razprave o transparentnosti lastništva in financiranja 
medijev v okviru OVSE, medijske konference za Jugovzhodno Evropo, Tirana, 18. do 20. 
september 2013. 

 

mailto:brankica.petkovic@mirovni-institut.si
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Javno dostopni rezultati v 2013 

 Članki o medijskem trgu v Sloveniji in o dejavniku medijskega lastništva v prizadevanjih za 
medijske reforme v reviji Medijska preža št. 44/45, junij 2013. 

 Poglavje (v soavtorstvu s Sandro Bašić Hrvatin) o metodologiji spremljanja političnega 
pluralizma v medijih za knjigo »Medijski pluralizem: Koncepti, tveganja in globalni 
trendi«, ki bo pod uredništvom Peggy Valcke, Miklosa Sukosda in Roberta Picarda izšla v 
založbi Palgrave. 

Partnerji 

Center za svobodo in pluralizem medijev pri EUI v Firencah; Peggy Valcke, inštitut ICRI pri 
Katoliški univerzi v Leuvenu.  

Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Raziskovalne in zagovorniške dejavnosti na področju medijskega lastništva in medijskega 
pluralizma v Sloveniji in regiji za nadaljnje preučevanje vzorcev in posledic medijske 
koncentracije, klientelizma in korupcije v medijih bomo nadaljevali glede na razpoložljiva 
sredstva. Sodelovanje v regionalnih in evropskih projektih in pobudah v zagovor medijskega 
pluralizma, javnih medijev in kakovostnega novinarstva ter vključevanje v sorodne globalne 
pobude in kampanje. 
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CEINAV Cultural encounters in interventions against violence (Kulturna srečanja v 
intervencijah proti nasilju - Nasilje, neenakost in človekove pravice) 

Vodja projekta  

Vlasta Jalušič, vodja projekta in mentorica 
jalusic.vlasta@gmail.com 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Veronika Bajt 
Lana Zdravković 
Katarina Vučko 
Irena Salmič 

Namen in cilji projekta 

Zaradi povezave med nasiljem in neenakostjo je potrebno več pozornosti posvetiti 
kritičnemu pretresu intervencij proti nasilju. Projekt ima namen kritično obravnavati 
koncepte nasilja uveljavljene v EU. Glavni cilj je elaboracija razumevanja nasilja kot tudi 
proučevanja filozofskih in etičnih podlag intervencij proti nasilju v EU in državah članicah 
(Velika Britanija, Nemčija, Portugalska in Slovenija), še posebej spričo etične zaveze 
»dolžnosti države, da vsakogar zaščiti pred nasiljem«.   

Izvedene aktivnosti v 2013 

Priprava začetka projekta (maj–avgust). 
Hera Launching Conference Dubrovnik (september). 
Kick off meeting Osnabrueck (oktober). 
Priprava navodil in country context studies (oktober–december). 
Priprava teoretskega in metodološkega okvira (avgust–december). 

Dogodki v letu 2013 

Kick off meeting Osnabrueck (oktober). 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Še ni javno dostopnih rezultatov.  
 

mailto:jalusic.vlasta@gmail.com
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Partnerji 

Osnabrueck University, 
London Metropolitan University, 
University of Porto, 
Institut fuer Jugendhilfe (Heidelberg), 
Društvo za nenasilno komunikacijo, 
Združenje proti spolni zlorabi otrok, 
KLJUČ.  

Financerji 

Evropska komisija (HERA program). 

Nadaljevanje projekta   

Projekt traja od 2013 do2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 

Znanje se (s)plača: z izobraževanjem in (ekonomskim) opolnomočenjem žensk do enakosti 
spolov v Ruandi 

Vodja projekta  

Maja Ladić  
maja.ladic@mirovni-institut.si  

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Franja Arlič  
Irena Salmič  
Jasna Babić  
Julija Magajna 

Namen in cilji projekta 

Cilji:  
1. Depriviligiranim skupinam žensk omogočiti dostop do izobraževanja, krepitve kapacitet in 
učenja praktičnih veščin in tako prispevati k boljši zaposljivosti, ekonomski neodvisnosti in 
izboljšanju življenjskih pogojev žensk in njihovih družin. 
2. Prebivalcem lokalne skupnosti (še posebej otrokom in mladostnikom) omogočiti dostop 
do knjig in jim približati kulturo branja, ki je osnova za uspešno izobraževanje. 
3.  Dvigniti ozaveščenost o pravicah žensk in enakosti med spoloma na lokalni ravni in 
opolnomočiti najbolj ranljive ženske – hišne pomočnice.  

Izvedene aktivnosti v 2013 

1a) Izobraževalne aktivnosti in učenje praktičnih veščin (brezplačni tečaji: opismenjevanje, 
angleščina, računalništvo, šivanje & ročna dela, izdelovanje varčnih kuhalnikov) za ženske.  
1b) Študijski obisk v Ugandi.  
2) Priprave za vzpostavitev lokalne knjižnice pri NWC. 
3) Delavnice ozaveščanja o pravicah žensk in enakosti spolov za lokalne vodje ter delavnice 
za opolnomočenje najbolj ranljivih žensk – hišnih pomočnic. 

Dogodki v letu 2013 

V okviru projekta v letu 2013 ni bilo javnih dogodkov.  
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Javno dostopni rezultati v 2013 

 
Fotogalerija na spletni strani Mirovnega inštituta: http://www.mirovni-
institut.si/Projekt/Detail/si/projekt/Z-izobrazevanjem-in-ekonomskim-opolnomocenjem-
zensk-do-enakosti-spolov-v-Ruandi/.  
Novice na NWC spletni stran: http://www.nwc-kigali.org/.  

Partnerji 

Nyamirambo Women's Center, 
Rwanda Association of University Women, 
Društvo Edirisa Slovenija. 

Financerji 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt bo potekal do 1. 10. 2014.  
V tem obdobju se bodo nadaljevale izobraževalne aktivnosti iz sklopa 1a ter aktivnosti 
ozaveščanja in opolnomočenja iz sklopa 3;   
izveden bo študijski obisk članic NWC v Slovenijo (v aprilu 2014) – sklop 1b;  
vzpostavljena bo NWC-knjižnica za lokalno skupnost in izveden bo natečaj za otroke in 
mladostnike v pisanju zgodb, najboljše zgodbe bodo objavljene v zbirki – sklop aktivnosti 2.  
V projektnem letu 2014 bo vodja projekta dvakrat potovala v Ruando in izvedla monitoring 
aktivnosti ter oceno potreb za nadaljevanje dela po koncu projekta. Če NWC izkaže interes 
oz. željo za nadaljnje sodelovanje, bomo poskusili poiskati primeren razpis za nove prijave.  
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Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki 

Vodja projekta  

Iztok Šori (vodja na Mirovnem inštitutu) 
iztok.sori@mirovni-institut.si 
 Milica Antić Gaber (vodja celotnega projekta) 
Milica.AnticGaber@ff.uni-lj.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Živa Humer, Mirovni inštitut 
Tina Kogovšek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
Jasna Podreka, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
Sara Rožman, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
Irena Selišnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
Veronika Tašner, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
Pavel Zgaga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Namen in cilji projekta 

Cilj raziskave je ugotoviti, zakaj preboji na področjih, kot so na primer stopnja dosežene 
izobrazbe in zaposlenosti v nekoč maskuliniziranih sodstvu, javni upravi, medicinskih poklicih 
ipd., (še?) niso rezultirali v bolj uravnoteženi delitvi politične moči in odgovornosti. 
Članice in člani raziskovalne skupine zbiramo in proučujemo vrsto podatkov, ki omogočajo 
podrobnejši vpogled v posamične segmente sodobne slovenske družbe v povezavi s spolom; 
oboje povezujemo v poskus oblikovanja novega konceptualno dodatno podprtega 
kombiniranega teoretsko-empiričnega vpogleda na področje vstopanja in prisotnosti žensk v 
politiki v Sloveniji. Z uporabo večjega števila konceptualnih pristopov pri raziskovanju 
vprašanja prisotnosti v politiki želimo preseči ožje polje politične teorije. 
 

Izvedene aktivnosti v 2013 

V letu 2013 smo nadaljevali z zbiranjem in analizo podatkov in literature ter pričeli 
pripravljati znanstvene tekste za objavo v posebni publikaciji. V prvem delu leta smo izvedli 
tudi približno 20 intervjujev s profesionalci in profesionalkami s področja novinarstva, prava 
in politike. Raziskovalna skupina se je redno srečevala na sestankih, na katerih je diskutirala 
o delu in prvih rezultatih. 

mailto:iztok.sori@mirovni-institut.si
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Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Intervju na nacionalnem radiu. Ženske v politiki in ekonomiji,  7. marec 2013. 
Intervju na nacionalnem radiu. Ženske na vodilnih položajih, 19. marec 2013. 
 

Partnerji 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 
Mirovni inštitut. 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt se zaključi sredi leta 2014. Do zaključka projekta je delo usmerjeno predvsem v 
pripravo znanstvenih tekstov za skupno publikacijo ter druge oblike diseminacije. 
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Protikrizni ukrepi in enakost spolov 

Vodja projekta   

Živa Humer  
ziva.humer@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu  

/ 

Namen in cilji projekta  

Namen projekta je opozoriti in doseči, da slovenska vlada ob predlogu ukrepov in sprejemu 
zakonodaje dejansko uveljavlja predpisano zakonsko obvezo o integraciji načela enakosti 
spolov s prikazom analize posledic njihovega sprejema za ženske in moške, skladno s 
sprejeto zakonodajo o enakosti spolov. S primerom analize posledic vladnih ukrepov oz. 
obstoječe zakonodaje, sprejete v času finančne in gospodarske krize v Sloveniji, ki je 
poslabšala položaj žensk in enakost spolov, smo nazorno pokazali posledice glede na spol.  

Izvedene aktivnosti v 2013  

Priprava analize sprejetih kriznih ukrepov in zakonodaje v letih 2010–2012 s posledicami 
glede na spol.   
Organizacija razprav na terenu o posledicah krize za ženske na podlagi rezultatov izdelane 
analize. 
Organizacija konference s predstavnicami in predstavniki strokovne in politične javnosti ter 
zainteresirano javnostjo z mednarodno udeležbo. 

Dogodki v letu 2013 

Okrogla miza v Kopru (17. 10. 2013) in Novem mestu (22. 10. 2013).  
Zaključna konferenca 24. 10. 2013 v Ljubljani. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Analiza Protikrizni ukrepi in enakost spolov je dostopna na spletni strani Ženskega lobija 
Slovenije, www.zls.si. 
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Partnerji  

Ženski lobi Slovenije, Metka Roksandić. 

Financerji  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Nadaljevanje projekta   

 Projekt je končan, možnosti za nadaljevanje z novim projektom obstajajo. 
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Vrednotenje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in 
moških, 2005–2013 

Vodja projekta  

Živa Humer  
ziva.humer@mirovni-institut.si  

Sodelavci/sodelavke na projektu  

Aleksandra Mrčela Kanjuo, FDV 
Maša Filipovič Hrast, FDV 

Namen in cilji projekta 

Ob zaključku izvajanja prve Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in 
moških, 2005–2013, je bila pripravljena evalvacija. Glavni namen evalvacije je bil ugotoviti, 
kako so se skozi izvedbo ukrepov in aktivnosti uresničevali cilji, ki so bili opredeljeni  v 
Resoluciji (vrednotenje procesov), in oceniti, kakšni so bili rezultati in učinki teh procesov 
(vrednotenje vplivov). Vrednotenje Resolucije je potekalo v treh ključnih fazah: ugotavljanje 
uresničevanja ciljev, ocena rezultatov in učinkov ter oblikovanje izhodišč za pripravo 
strokovnih podlag za nadaljnji razvoj področja. Metodologija je vključevala analizo 
dokumentov (Resolucije, 4 periodičnih načrtov in 4 letnih poročil), analizo obstoječih 
statističnih kazalnikov, ekspertne intervjuje ter spletno anketo z relevantnimi deležniki.  

Izvedene aktivnosti v 2013 

Vrednotenje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in 
moških, 2005–2013. 

Dogodki v letu 2013 

Poročilo. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Evalvacija bo dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 
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Partnerji  

Fakulteta za družbene vede. 

Financerji  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Nadaljevanje projekta   

Projekt je zaključen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

Zbiranje metod, orodij in dobrih praks na področju enakosti spolov in medijev  

Vodja projekta  

Veronika Bajt 
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Martin Jaigma 

Namen in cilji projekta 

Projekt zapolnjuje vrzel na področju spodbujanja dostopa žensk do izražanja skozi medije in 
odločanja v medijih in novih komunikacijskih tehnologijah. Skozi pregled organizacije dela v 
medijski industriji in preko spremljanja ženskih položajev v medijski industriji projekt išče 
ključe za spremembo. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

V januarju 2013 sta bili pripravljeni nacionalni poročili o pregledu relevantne literature in 
analize obstoječih nacionalnih politik s področja enakosti spolov in medijev za Slovenijo in 
Estonijo. V januarju in februarju so bili tudi dokončno identificirani (ta aktivnost se je začela 
že v letu 2012) najbolj primerni in relevantni deležniki s področja enakosti spolov in medijev, 
iščoč osebe s posebno senzibilnostjo za dimenzijo spola. Diskusija, poimenovana Eurogender 
Platform, je potekala 29.–30. aprila 2013. V maju je bilo potrebno dodatno delo na 
nacionalnem poročilu za Slovenijo, saj je EIGE želel dodatne infomacije. 

Dogodki v letu 2013 

Eurogender Platform online diskusija je potekala med 29. in30. aprilom 2013. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 

Partnerji 

European Institute for Gender Equality – EIGE, 
Fondazione G. Brodolini, 

mailto:veronika.bajt@mirovni-institut.si
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v partnerstvu z Ecorys. 

Financerji 

EIGE. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt se je zaključil aprila 2013. 
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Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča 

Vodja projekta  

Roman Kuhar  

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Ivan Bernik, FDV 
Alenka Švab, FDV 
Valentina Hlebec, FDV 
Irena Klavs, IVZ 

Namen in cilji projekta 

Cilj raziskovalnega projekta je izpeljati prvo celovito raziskavo seksualnosti in stališč na 
reprezentativnem vzorcu mladostnikov v starosti 16 do 18 let. Poglobljeno zajema vse vidike 
seksualnega izražanja mladostnikov, ki so jih kot znanstveno najpomembnejše zaznale tuje 
raziskave (npr. vedenje, stališča, zdravje). Raziskava bo dala podatke, ki so pomembni za 
pojasnjevanje povezanosti seksualnosti mladostnikov z družbenim in kulturnim kontekstom. 
V praktičnem smislu bo raziskava podala veljavne informacije, na osnovi katerih bo možno 
oblikovati izobraževalne, zdravstvene in druge politike, relevantne za seksualnost 
mladostnikov.  

Izvedene aktivnosti v 2013 

Projekt je v začetni fazi – pripravljamo se na oblikovanje vprašalnika. 

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 

Partnerji 

Fakulteta za družbene vede, 
Inštitut za varovanje zdravja. 
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Financerji 

ARRS. 

Nadaljevanje projekta   

Projekt je v povsem začetni fazi izvedbe. Trenutno pregledujemo relevantno literaturo in 
vprašalnike ter se pripravljamo na oblikovanje vprašalnika ter izvedbo terenske raziskave v 
letu 2014. 
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Model razvoja e-založništva v javnem interesu v Sloveniji ter primerjava s stanjem in 
podatki iz primerljivih evropskih držav 

Vodja projekta  

Maja Breznik 
maja.breznik@guest.arnes.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Tomaž Trplan 
Aldo Milohnić 

Namen in cilji projekta 

Na področju e-založništva Slovenija močno zaostaja za razvitimi državami in celo nekaterimi 
balkanskimi in latinskoameriškimi državami. Tako je, četudi Javna agencija za knjigo RS 
finančno podpira izdajo 544 knjig in več kot 100 revij (podatki za 2010). Naloga projekta je 
bila pripraviti model e-založništva za javno sofinancirani knjižni program. Če bi agencija 
zahtevala prosti javni dostop s časovnim odmikom za subvencionirane knjige, to ne bi bilo 
nujno v konfliktu s komercialnimi interesi založnikov. Ti so po navadi izčrpani nekaj let po 
izdaji in le redke knjige med njimi imajo »dolg rep«, da se prodajajo še pet let po izdaji. A 
tudi v tem primeru se proda le majhno število izvodov. Projektna skupina je v obdobju maj–
oktober pripravila izčrpno analizo založniškega sistema, pogojev za nastajanje novih del in 
načina hranjenja teh del v javnih zbirkah. Model je upošteval specifičnosti lokalnega 
založniškega sistema, kar je pogoj za njegovo uspešno implementacijo. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Projektna skupina je izvedla polstrukturirane intervjuje: (1) z založniki, (2) javnimi 
knjižnicami, in (3) založniki e-knjig, ki jih bodisi prodajajo ali dajejo na voljo javnosti 
brezplačno prek interneta; opravila je tudi anketo med založniki subvencioniranih knjižnih 
programov in oktobra pripravila končno raziskovalno poročilo.  

Dogodki v letu 2013 

Okrogla miza E-založništvo v Sloveniji (Cankarjev dom, 18. november 2013; udeleženci: Miha 
Kovač, Renata Zemida, Sašo Dolenc, Maja Breznik in Samo Rugelj).  
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Javno dostopni rezultati v 2013 

 Maja Breznik, Tomaž Trplan, Aldo Milohnić, Model razvoja e-založništva v javnem 
interesu v Sloveniji ter primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih evropskih držav, 
Mirovni inštitut, Ljubljana, 123 str. 

 Maja Breznik, Kaj je kultura?, Ars & humanitas, št. 1, 2013. 

 Maja Breznik, Umetnost v kapitalizmu, Mediantrop, št. 3, 2013, Beograd. 

 Maja Breznik et al, Splošni skepticizem v umetnosti, Ljubljana, Sophia, 2014 (e-knjiga). 

Partnerji 

Javna agencija za knjigo RS. 

Financerji 

Ministrstvo za kulturo RS. 

Nadaljevanje projekta   

Napovedan je nov razpis s poudarkom na bralnih navadah v začetku naslednjega leta, na 
katerega se bomo prijavili. 
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Nekdanji Zahod: dokumenti, konstelacije, perspektive 

Vodja projekta  

Maja Breznik 
maja. breznik@guest.arnes.si 
 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Maja Breznik 
DPU 

Namen in cilji projekta 

Haus der Kulturen der Welt, Berlin in BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht sta med 18. in 
24. marcem organizirala enotedensko izobraževanje Learning Place za mlade študente. 
Udeleženci so imeli številne priložnosti sodelovati na predstavitvah umetnin, v razpravah in 
opazovati vaje ali predstave v raznih oblikah dokumentarnih poročil ali načrtov, izmenjati 
mnenja s publiko o svetu od leta 1989 do danes in razmišljati onkraj tega horizonta. 
Izobraževalni dogodek Documents, Constellations, Prospects se je delil na pet tokov. Vsak 
dan so študenti sodelovali v izobraževalnem programu, ki so ga izvajale mednarodne 
kulturne institucije, univerze in umetniške akademije – posredovane v obliki sodobnih 
razmišljanj o umetnostni produkciji, infrastrukturi in vstaji kozmopolitizma. Disidentsko 
znanje je za nameček prispevalo k dinamičnim intervencijam v program, ki se je opiral na 
konkretne umetnine, predstave in izjave. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

 Sodelovanje pri oblikovanju programa. 

 Izbor dveh študentov/udeležencev iz Slovenije: Andrej Pezelj in Andreja Kopač. 

Dogodki v letu 2013 

Learning Place, Berlin, 18.–24. marec 2013. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 

mailto:breznik@guest.arnes.si
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Partnerji 

Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. 

Financerji 

Haus der Kulturen der Welt, Berlin. 

Nadaljevanje projekta   

Še ni konkretnih načrtov za nadaljevanje projekta. 
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AWARD – ozaveščanje in izobraževanje za razvoj in kulturo 

Vodja projekta  

Aldo Milohnić 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Aldo Milohnić, raziskovalec 
sodelavci iz partnerskih organizacij 

Namen in cilji projekta 

Projekt je usmerjen na socialne in ekonomske potenciale kulturne produkcije v lokalnih 
skupnostih. Njegov namen je ozaveščanje javnih uslužbencev in predstavnikov lokalnih 
oblasti o pomembni vlogi kulture v razvojnih strategijah lokalnih skupnosti v Evropi in v 
deželah v razvoju. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

V letu 2013 je bil poudarek na delavnicah, izmenjavi dobrih praks, rednem objavljanju novih 
vsebin na spletni strani projekta, raziskavi o pomenu kulture v razvojnih strategijah lokalnih 
skupnosti iz partnerskih držav in pripravi gradiv za zaključno publikacijo. 

Dogodki v letu 2013 

23.–24. maj, Mestni muzej Ljubljana – mednarodna konferenca: Kreativna ekonomija kot vez 
med kulturo in razvojem (organizator je bil oddelek za kulturo MOL, v sodelovanju z MI). 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Vmesna poročila, predstavitve, besedila in druga gradiva so dostopna na spletni strani 
projekta: www.awardproject.eu. Vodja projekta na MI bo v letu 2014 objavil dva članka v 
znanstvenih zbornikih, ki sta bila sprejeta v objavo na podlagi recenzentskih postopkov v letu 
2013. 

mailto:aldo.milohnic@mirovni-institut.si
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Partnerji 

European New Towns Platform (Belgija), Consell Comarcal del Alt Empordà (Španija), Almere 
(Nizozemska), Harlow City Council (Velika Britanija), Mestna občina Ljubljana (Slovenija). 

Financerji 

Evropska komisija – EuropeAid, Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Do konca avgusta 2014, ko se bo projekt zaključil,  bo projekna skupina razvila module za 
izvedbo delavnic, pripravila izobraževalna gradiva, organizirala javne dogodke, predstavila 
rezultate projekta in izdala zaključno publikacijo.  
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Kulturna politika 

Vodja projekta  

Aldo Milohnić 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Aldo Milohnić, raziskovalec;  
sodelavci in sodelavke MI in partnerskih organizacij 

Namen in cilji projekta 

Raziskovalno polje kontinuiranega raziskovanja in vplivanja na oblikovanje politik v kulturi. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

V letu 2013 smo spremljali spremembe, ki so se pripravljale z novelo krovnega zakona o 
kulturi (ZUJIK), in na to temo pripravili podrobno analizo, ki smo jo predstavili na posvetu v 
Cankarjevem domu (v pisni obliki so se z njo seznanili tudi člani-ce Nacionalnega sveta za 
kulturo). Izšlo je tudi več člankov s področja kulturnih politik, največ o produkcijskih in 
delovnih pogojih na področju kulture ter o položaju sodobne amaterske kulture 
(nadaljevanje sodelovanja v skupini raziskovalcev, ki se je vzpostavila na mednarodni 
konferenci združenja AMATEO konec l. 2012).  

Dogodki v letu 2013 

Udeležili smo se nekaterih javnih razprav, ki so jih organizirale partnerske organizacije. 
 

Javno dostopni rezultati v 2013 

 O "produktivizaciji" in "fleksibilizaciji" delavcev (v kulturi). Borec, l. 64, št. 685/689, str. 

233–248. 

 Performing labour relations in the age of austerity. Performance research, vol. 17, no. 6, 

str. 73–80. 

 Radikalni amaterizem. Dialogi, l. 49, št. 3/4, str. 24–30. 

mailto:aldo.milohnic@mirovni-institut.si
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 Radical amateurism. V: B. Cvejić in G. S. Pristaš (ur.). Parallel slalom : a lexicon of non-

aligned poetics. Belgrade: TkH; Zagreb: ADU, 2013, str. 104–113. 

 Gospe in gospodje, stemnilo se je! : kultura v času varčevalnih ukrepov slovenske vlade (v 

soavtorstvu s S. Horvatom). V: M. Breznik (ur.). Prihodnost javnega sektorja. Ljubljana: 

Mirovni inštitut, 2013, str. 35–45. http://www.mirovni-

institut.si/data/tinymce/Novice/priponka/2013/Prihodnost%20javnega%20sektorja1.pdf. 

 Referat na simpoziju »Umetnik na delu«, MSUM, Ljubljana, 24. maj 2013 (članek v tisku – 

objavljen bo v 2014). 

Partnerji 

Asociacija NVO v kulturi in drugi. 

Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Nadaljevanje dela na tem področju bo odvisno od uspešnosti prihodnjih aplikacij na 
ustreznih razpisih za podelitev finančnih podpor. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirovni-institut.si/data/tinymce/Novice/priponka/2013/Prihodnost%20javnega%20sektorja1.pdf
http://www.mirovni-institut.si/data/tinymce/Novice/priponka/2013/Prihodnost%20javnega%20sektorja1.pdf
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Delavsko-pankerska univerza  

Vodja projekta  

Andraž Mali 
andrazmali@gmail.com 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Rok Kogej  
Andraž Mali  
Anej Korsika  
Martin Hergouth  
Sašo Furlan  
Asta Vrečko  
Andraž Mali  
Sašo Slaček  
Primož Krašovec  
Jan Kostanjevec  
Anita Tolić  
Gregor Cerjak  
Jernej Habjan  
Brigita Gračner  
Tibor Rutar  
Ana Štromajer 

Namen in cilji projekta 

DPU je izobraževalni projekt, ki odpira možnosti aktivnega izobraževanja (predavanja, 
diskusije, bralni seminarji) o najsodobnejših političnih in teoretskih temah, ki jih uradna 
univerza prezira ali o njih molči. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

V prvi polovici 2013 je DPU nadaljeval s svojim 16. letnikom (»Dvojna kriza evrointegracij«) 
ter s filmskim in študijskimi bralnimi seminarji. V marcu smo v sodelovanju z založbo Sophia 
(kmalu Naprej!) izvedli dogodek in seminar ob izidu novega prevoda prve knjige Marxovega 
Kapitala. Maja smo v sodelovanju z Inštitutom za delavske študije izvedli Prvomajsko šolo 
2013. V času od novembra do decembra smo izpeljali 17. letnik z naslovom Socializem in tri 
bralne seminarje. 
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Dogodki v letu 2013 

Od januarja do maja je DPU nadaljeval s svojim ciklom predavanj o dvojni krizi evrointegracij.  
 
Prav tako smo nadaljevali s štirimi študijskimi bralnimi seminarji (januar–-maj). Bralni 
seminarji so bili: »Na poti v družbo znanja 2: Človeški kapital in nova teorija rasti«, »Nova 
Klasa« ter »Vrednostna kritika« in »Marxov Kapital«.  
 
Maja smo izvedli Prvomajsko šolo na temo »Tranzicija, varčevanje in prvotna akumulacija – 
odgovori levice«.  
14. marca smo v sodelovanju z Založbo Sophia izpeljali dogodek in seminar ob izidu novega 
prevoda prve knjige Marxovega Kapitala.  
 
Od 14. novembra pa do 19. decembra smo izvedli 17. letnik DPU z naslovom »Socializem«. V 
tem času smo tudi izpeljali tri bralne seminarje: »Sovjetska zveza in njeni kritiki«, 
»Lacanovska psihoanaliza« in »Evro(dez)integracije«. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Spletne strani projekta (samo v slovenščini):  
 
http://www.dpu.si/letniki-dpu/2012-13-16-letnik-dvojna-kriza-evropskih-integracij/. 
http://www.dpu.mirovni-institut.si,  DPU stran na vimeo.com. 
http://vimeo.com/user6120181 in DPU stran na youtube.com: 
http://www.youtube.com/channel/UCZVSyy9X8BW38bGhyi3CbNQ. 
    

Partnerji 

Klub Gromka, Metelkova Mesto, Infoshop, Pekarna – Magdalenske mreže, Polituss, Radio 
Marš, Radio Študent, Sociopatija, ŠFD, Tribuna, ZSSS, Mladina, Portal Mi smo univerza, 
Založba Sophia, Borec, Bunker, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, ŽPZ Kombinat, 
Španski borci, Kinoteka, Študentsko društvo Iskra, Kontekst, Multimedijski inštitut MAMA 
(Zagreb), Društvo srbskih študentov filozofije (Beograd), Društvo študentov filozofije 
GERUSIJA (Novi Sad), Centar za radničke študije (Zagreb), Marx21 (Beograd), Kontekst 
Galerija (Beograd). 

Financerji 

OSF, Urad za mladino Mestne občine Ljubljana. 

http://www.dpu.si/letniki-dpu/2012-13-16-letnik-dvojna-kriza-evropskih-integracij/
http://www.dpu.mirovni-institut.si/
http://vimeo.com/user6120181
http://www.youtube.com/channel/UCZVSyy9X8BW38bGhyi3CbNQ
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Nadaljevanje projekta   

Projekt DPU je v letu 2013 pokril širok spekter družbenokritičnih in humanističnih tematik, z 
dobro organiziranostjo pa je uspel na svoje dogodke privabiti veliko število ljudi vseh 
generacij. Projekt je bil z odobravanjem sprejet tako med udeleženci kot med organizatorji. V 
letu 2013 smo nadaljevali s 16. ciklusom predavanj, v tem letu pa je program dobil tudi svoj 
največji medijski odmev do sedaj. Prav tako smo sodelovali pri pripravi največje Prvomajske 
šole do sedaj, ki se je izkazala za velik uspeh in odprla veliko problematik. Leto 2013 smo 
zaključili s 17. letnikom, kjer je DPU obiskalo več poslušalcev kot kdajkoli doslej. Z januarjem 
2014 so akterji DPU v soglasju z MI ustanovili novo, od MI neodvisno organizacijo, Inštitut za 
delavske študije, kjer bodo nadaljevali z aktivnostmi, ki so jih izvajali v DPU, in jih še razširili. 
DPU se s tem ukinja.  
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Knjižna zbirka Politike 

Vodja projekta  

Aldo Milohnić 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Irena Woelle, oblikovalka  
Olga Vuković, prevajalka  
Jean McCollister, prevajalka  
Mojca Hudolin, lektorica  
Jasna Babič, distribucija  
Stane Peklaj, tisk 

Namen in cilji projekta 

Zbirka Politike je knjižna edicija, ki reflektira najrazličnejša vprašanja civilne družbe in javnih 
politik. Besedila večinoma nastajajo v okviru raziskav, ki jih izvajajo sodelavke in sodelavci 
Mirovnega inštituta in zunanji sodelavci. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

V letu 2013 smo pripravili za tisk knjigo Ane Frank »Feminizem in islam: turške ženske med 
Orientom in Zahodom« v slovenskem in angleškem jeziku. Knjiga je pripravljena za tisk, 
natisnjena pa bo v januarju 2014. Izidu knjige bo sledila promocija na javnem dogodku. 

Dogodki v letu 2013 

Izbrane izdaje iz zbirke so bile prisotne na knjižnih sejmih in nekaterih javnih dogodkih 
Mirovnega inštituta. 

Javno dostopni rezultati v 2013 

/ 

mailto:aldo.milohnic@mirovni-institut.si
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Partnerji 

Kontinuirani samostojni projekt Mirovnega inštituta. 

Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Kljub neugodnim razmeram bi radi v letu 2014 izdali vsaj eno novo knjigo in tako ohranili 
kontinuiteto delovanja zbirke.  Do zdaj smo v zbirki Politike izdali 19 knjig v 22 zvezkih, od 
tega je bilo 13 dvojezičnih slovensko-angleških izdaj.  
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Knjižnična, informacijska in bibliografska dejavnost knjižnice Mirovnega inštituta 

Vodja projekta  

Julija Magajna  
julija.magajna@mirovni-institut.si 

Namen in cilji projekta 

Knjižnična dejavnost:  

 nabava (3 enote),  

 katalogizacija (monografije : 59 enot, serijske publikacije: 4 enote, neknjižno gradivo: 
75, članki: 48 enot),  

 izposoja: novo vpisani člani: 49 članov,  skupno število članov: 820 članov, obiski 
članov: 187 obiskov,  

 transakcije članov:  475 transakcij,  

 medknjižnična izposoja: 12 transakcij 

 informacijska dejavnost: osnovno informacijsko opismenjevanje uporabnikov 
knjižnice, 

 bibliografska dejavnost: izdelava bibliografij sodelavcev, zaposlenih na Mirovnem 
inštitutu. Nabava: gradiva. 

Informacijska dejavnost:  
svetovanje uporabnikom pri izbiri strokovnega gradiva iz izbranega tematskega področja. 
Vzdrževanje in hranjenje gradiva: 
čiščenje, urejanje in razporejanje gradiva. 
Izobraževalna dejavnost in izpopolnjevanje: 
izdelava testnih zapisov za pridobitev pooblastil v programskem okolju za COBISS 3  
katalogizacije.  
Knjižnična dejavnost v oddelčni knjižnici zavoda Maska – zavoda založniško, kulturno in 
producentsko dejavnost:  
zbiranje, pregledovanje, vpisovanje, hranjenje in posredovanje gradiva zavoda Maska. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Izvajanje knjižnične, informacijske in bibliografske dejavnosti. 

Financerji 

Open Society Foundations. 

mailto:julija.magajna@mirovni-institut.si
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Nadaljevanje projekta   

Knjižnica Mirovnega inštituta je v letu 2013 izvedla svoje knjižnične, informacijske in 
bibliografske dejavnosti uspešno in v skladu z namenom. V letu 2014 bo na enak način 
nadaljevala z vsemi dejavnostmi, ki so v skladu z njenimi nameni in cilji delovanja. 
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Arhiv Mirovnega inštituta 

Vodja projekta  

Jovana Mihajlović - Trbovc 
jovana.mihajlovic@gmail.com 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

/ 

Namen in cilji projekta 

Namen je urediti arhiv, ki sta ga Mirovnemu inštitutu podarila ustanovitelja Marko Hren in 
Vlasta Jalušič. Arhiv je treba primerno fizično ohraniti, urediti digitalni katalog (po vzoru na 
Open Society Archives) in ga narediti dostopnega javnosti (omogočiti 
uporabo zainteresiranim raziskovalcem/študentom in skenirati delež dokumentov).  
 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Projekt naj bi predvidoma potekal 1. 5. 2013–1. 11. 2013, zaradi podaljšanega dela vodje 
projekta na izdelavi doktorske naloge pa je bil projekt julija 2013 začasno ustavljen in se bo 
nadaljeval januarja 2014.  
Izvedene aktivnosti: zbrane potrebne informacije o standardih arhiviranja (konzultacije in 
priročnik Arhiva Republike Slovenije, publikacija Documente o arhiviranju v NGO); postavitev 
kataloga Arhiva (določene kategorije v Excel tabeli glede na standarde arhiviranja in 
konkretne potrebe tega konkretnega arhiva). V začetni preizkusni fazi je obdelanega 6 % 
gradiva. Narejena so tudi poskusna skeniranja. 

Dogodki v letu 2013 

/ 

Javno dostopni rezultati v 2013 

Ko bo postavljena nova spletna stran Mirovnega inštituta, bo vključevala tudi podstran Arhiv. 

mailto:jovana.mihajlovic@gmail.com
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Partnerji 

/ 

Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

Nadaljevanje (oz. razširjanje) projekta bo odvisno od možnosti zunanjega financiranja. Vodja 
projekta bo še naprej  iskala možnosti prijavljanja projektov.  Možnosti razširjanja projekta:  
dogodek o mirovniškem gibanju v nekdanji Jugoslaviji in povezovanje s podobnimi 
že obstoječimi nevladnimi arhivi; digitalizacija večjega dela gradiva; videointervjuji z 
udeleženci v mirovniškem gibanju v obliki oralne zgodovine. 
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POSEBEN PROJEKT 

Priznanje Živka Pregla 

Vodja projekta  

Aldo Milohnić 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci/sodelavke na projektu 

Jasna Babič, video dokumentacija, spletna stran, tehnična podpora  
Franja Arlič, finančno vodenje  
članice in člani odbora za podelitev priznanja Živka Pregla (Tanja Rener, Špela Pregl, Lev 
Kreft, Primož Jamšek)  
sodelavci iz partnerske organizacije (Slovenska filantropija) 

Namen in cilji projekta 

Priznanja Živka Pregla je nastalo na pobudo skupine sodelavcev Mirovnega inštituta, 
Slovenske filantropije in nekdanjega Zavoda za odprto družbo. Živko Pregl je bil 
soustanovitelj in podpredsednik Slovenske filantropije ter predsednik Sveta Zavoda za 
odprto družbo. Ob 20. obletnici ustanovitve obeh organizacij, v spomin na Živka Pregla in z 
željo, da bi spodbujali civilnodružbene dejavnosti nevladnih organizacij, skupin in 
posameznikov, so pobudniki in pobudnice ustanovili priznanje, ki nosi njegovo ime. 

Izvedene aktivnosti v 2013 

Prvi prejemnik priznanja je bil Irfan Beširević, aktivist, ki sodeluje s številnimi skupinami 
(Nevidni delavci sveta, izbrisani, socialni center Rog itn.). V letu 2013 je potekal drugi javni 
poziv za predloge prejemnika oz. prejemnice priznanja in odziv je bil nad vsemi pričakovanji. 
Na koncu je odbor za podelitev priznanja Živka Pregla izbral Matevža Krivica, borca za 
človekove pravice in pravnega zastopnika številnih prosilcev za azil, izbrisanih in drugih 
diskriminiranih skupin. 

Dogodki v letu 2013 

Svečana podelitev priznanja je bila 23. maja v Atriju ZRC. Kmalu po podelitvi so poslušalci 
Vala 202 izbrali Matevža Krivica za »ime tedna«. 

mailto:aldo.milohnic@mirovni-institut.si
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Javno dostopni rezultati v 2013 

Vabila in tiskani program dogodka, medijska poročila, intervjuji in izjave prejemnika 
priznanja, razne objave na spletnih straneh Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije itn. 

Partnerji 

Slovenska filantropija. 

Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta   

V letu 2014 bo priznanje Živka Pregla podeljeno že tretjič, predvidoma v maju. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


