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Uvod 

Leto 2012 je bilo za Slovenijo turbulentno. Po predčasnih volitvah konec leta 2011, na 
vrhuncu gospodarske krize, je Slovenija dobila novo desnosredinsko vlado, ki je nemudoma 
pričela uveljavljati varčevalne ukrepe. Da bi pridobila javno podporo za ukrepe in zatrla 
nasprotovanja, je vlada prikazovala gospodarsko situacijo slabše, kot je bila v resnici, ter je 
neprestano omenjala možnost, da Slovenija zaprosi za finančno pomoč EU. Čeprav 
naslavljanje gospodarske krize zgolj z varčevalnimi ukrepi ni primerno, je vlada temu pristopu 
ostala zvesta, kar je povzročilo krčenje obsega mnogih javnih sistemov (npr. socialnega 
varstva, visokega šolstva, znanstveno-raziskovalnih inštitutov, javnih medijev, kulture in 
javnega zdravstva), povečanje revščine in negotovosti delavcev in delavk ter celo primere 
lakote med osnovnošolskimi otroki. Nekateri sprejeti varčevalni ukrepi so bili očitno 
diskriminatorni, kot na primer zmanjšanje pokojnin, ki so mu bile podvržene samo nekatere 
kategorije upokojencev in upokojenk. Oblasti so si naložile tudi poslanstvo sprejeti čim več 
predpisov čim hitreje ob čim manjši javni razpravi. Državni zbor je celo sprejel za Slovenijo 
edinstven zakon, s katerim je bilo spremenjenih 39 drugih zakonov z zelo različnih področij 
življenja.           
 
Pomanjkanje transparentnosti zakonodajnega procesa, možnosti ljudi za sodelovanje pri 
upravljanju javnih zadev in pravne varnosti so povzročili znatno povečanje nezaupanja v 
vladavino prava in v javne institucije. Zaupanje v oblasti je bilo še nadalje okrnjeno zaradi 
vrste korupcijskih škandalov, primerov ponarejanja spričeval in plagiatorstva, kazenskih 
obtožnic in sodnih preiskav, v katere so vpleteni različni javni funkcionarji (predsednik vlade, 
poslanci in poslanke, župani). Ti dogodki so skupaj s povečanjem neenakosti pričakovano 
vodili do nemirov in protestov kot tudi do povečanja nestrpnosti in ksenofobije. V zadnjem 
četrtletju se je namreč nezadovoljstvo javnosti z oblastnimi strukturami dejansko razvilo v 
množične proteste po vsej državi, teh pa se je udeležilo na tisoče protestnikov, ki so 
zahtevali odstop političnih elit. Na dveh protestih je prišlo do nasilja, na enem od njih pa so 
nacistične skupine odkrito izražale svojo nacionalistično ideologijo.  
 
Tuji mediji so nekatere od protestov povezovali s predsedniškimi volitvami, vendar pa med 
volitvami in protesti ni bilo povezave. Predsedniške volitve so sicer prinesle poraz 
dotedanjemu predsedniku Danilu Türku in zmago Borutu Pahorju kot prvemu, ki mu je v 
Sloveniji doslej uspelo dobiti vse tri najpomembnejše voditeljske položaje v državi. Pahor se 
je v volilni kampanji predstavljal kot podpornik sedanje vlade in njenih reform, medtem ko je 
bil Türk do njih kritičen. Volilna udeležba je bila 42 %, najnižja doslej.   
  
 
Pomembnejši dogodki 
 
Delo Mirovnega inštituta (MI) v okviru opisanega okolja je zajemalo aktivno odzivanje na 
družbeno dogajanje kot tudi kontinuirano razvijanje interdisciplinarnega znanstvenega 
raziskovanja v okviru naših petih tematskih stebrov – politike, človekove pravice in manjšine, 
mediji, spol in kulturne politike. Ker se oba pristopa povezujeta, so bile teme, na katerih smo 
raziskovalno delali, pogosto v središču pozornosti. Za ponazoritev: z varčevanjem, povečano 
neenakostjo in negotovostjo, ki so bile osrednje teme v Sloveniji, smo se ukvarjali v okviru 
projekta “Transcontinental Cooperation in Addressing Labor Conditions and Labor Relations 
in the Times of Economic Crisis and Social Reforms” (ki ga podpira skupna pobuda OSF 
programov Think Tank Fund in East East Partnership) in v okviru našega dolgoletnega 
programa Delavsko-punkerska univerza (ki ga vodijo študentje). Ta se je v letu 2012 
osredotočal na teme “Financializacija” in “Dvojna kriza Evrointegracij”. Mirovni inštitut je 
nepretrgoma spremljal proteste in v ključnem trenutku, ko smer protestov ni bila jasna, odprl 



prostor za razpravo o protestnih zahtevah in organiziral forum z naslovom “Protesti: Zakaj in 
kaj zdaj?” 
 
V letu 2012 je do pomembnih premikov prišlo še na enem pomembnem področju s področja 
dela MI. Dne 26. junija 2012 je namreč Veliki senat Evropskega sodišča za človekove 
pravice izdal sodbo v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, ki se nanaša na izbrisane 
prebivalce in prebivalke. MI je v postopku pred sodiščem sodeloval kot tretja stranka, 
odvetnikoma pritožnikov (Anton Giulio Lana in Andrea Saccucci) pa je pomagal tudi z 
analizami notranje zakonodaje in njenega izvajanja. S to sodbo so bile priznane doslej prve 
odškodnine izbrisanim prebivalcem. Sodba je bila poleg tega pilotne narave, saj je sodišče z 
njo državi naložilo sprejem posebne odškodninske sheme za vse druge izbrisane prebivalce, 
ki niso pritožniki v tej zadevi. Ta uspeh ni ostal neopažen, saj je leta 2012 MI prejel dve 
nagradi za svoje delo na področju poprave krivic izbrisanim prebivalcem: PILnet’s 2012 
European Pro Bono Award for exemplary partnership in the public interest in PASOS Think-
Tank Achievement Award 2012.        
 
Zadnjih deset let je MI opravljal pionirsko delo na področju gejevskih in lezbičnih študij. 
Rezultati našega dela so bili citirani tudi v predlogu Družinskega zakonika (sprejetega leta 
2011), ki je predvideval skoraj popolno izenačitev pravic istospolnih parov s pravicami 
heterospolnih parov, razen na področju porok, posvojitev in oploditev z biomedicinsko 
pomočjo. Ko so konservativne skupine zahtevale referendum zoper Družinski zakonik, so se 
zaposleni na MI aktivno vključili v javno razpravo na temo pravic gejev in lezbijk, v kateri so 
izpostavljali koncepte človekovega dostojanstva, enakosti, pomena različnosti in 
nediskriminacije. S podporo OSF programa “Rights Initiative” smo izvedli plakatno akcijo in 
organizirali vrsto okroglih miz na navedene teme z naslovom “Državljani v raznolikosti” 
(“Citizens in Diversity”).   
 
 
Projekti in aktivnosti  
 
V okviru tematskega stebra človekove pravice in manjšine smo poleg projektov na 
tematikah izbrisa in pravic gejev in lezbijk izvedli še številne druge projekte s področja 
antirasizma in nediskriminacije, kot na primer “RED Network Combating Racism, 
Xenophobia and Intolerance”. Gre za partnerstvo 17 organizacij iz prav toliko držav, katerih 
namen je zagotavljati informacije o rasizmu in diskriminaciji po vsej Evropi na enem spletnem 
mestu (www.red-network.eu). Nadaljevali smo z zagotavljanjem informacij Evropski komisiji 
na temo zakonodaje s področja nediskriminacije v okviru “Evropske mreže pravnih 
strokovnjakov s področja nediskriminacije”, nadaljevali pa smo tudi z organizacijo seminarjev 
o nediskriminaciji. V letu 2012 smo bili vključeni tudi v izdelavo številnih pravnih in 
socioloških študij in poročil s področja temeljnih pravic in dostopa do sodišč za različne 
evropske institucije (Evropsko komisijo, Evropski parlament in Agencijo EU za temeljne 
pravice). Razvili smo tudi novo dejavnost na področju apatridnosti, saj smo v sodelovanju z 
Visokim komisariatom ZN za begunce (UNHCR) izvedli projekt kartiranja (mapping) 
apatridnosti v Sloveniji.    
 
V okviru tematskega stebra politike so bili poleg že omenjenih projektov (t.j. projekt 
transnacionalnega sodelovanja na področju delovnih razmerij in program Delavsko-
punkerska univerza) nadaljevali s številnimi drugimi projekti. Prek uporabe teze Hannah 
Arendt o zlomu zahodnih političnih tradicij smo se osredotočili na razumevanje, uporabo in 
prevod nekaterih temeljnih političnih konceptov v post-totalitarni dobi, izhajajoč iz 
perspektive, da nam ob interpretaciji nekaterih novejših političnih kategorij ta teza lahko 
pomaga razumeti sodobne probleme. V okviru tega stebra sta pri MI dve doktorski kandidatki 
delali na doktorskih disertacijah, zaključek njunega doktorskega študija pa je predviden v letu 
2013.    
 



V okviru tematskega stebra mediji smo nadaljevali s spremljanjem, raziskovanjem in 
poročanjem o medijskih politikah in praksah v Sloveniji ter o dostopu manjšin do medijev. 
Izdali smo knjigo z naslovom “Naši in vaši” avtorjev Marka Zajca in Janeza Polajnarja. 
Organizirali smo vrsto javnih dogodkov na področju medijev in izdali dve številki časopisa 
Medijska preža (42. številko v obdobju maj/junij in 43. številko v decembru 2012), ki skupaj 
obsegata 120 strani in več kot 50 člankov. Sodelovali smo v številnih regionalnih in 
mednarodnih mrežah na področju medijev in gradili partnerstva s sorodnimi organizacijami v 
tujini z namenom, da naše delo postane del regionalnih in mednarodnih pobud na temo 
svobode in odgovornosti medijev ter svobode informacij. Delali smo tudi na področju 
medijskega lastništva, njegove transparentnosti in njegovega vpliva na medijski pluralizem, 
kakovost in neodvisnost.  
   
Na področju medijev smo sodelovali tudi pri izvajanju inovativnega in pomembnega 
raziskovalnega projekta z naslovom “Mig@net: Transnational Digital Networks, Migration and 
Gender”, ki ga podpira Evropska komisija v sklopu 7. okvirnega programa. V okviru projekta 
naslavljamo vprašanje sodelovanja migrantov in migrantk v transnacionalnih digitalnih 
mrežah prek uporabe inovativnih metod. Projekt se osredotoča na zmožnost dostopanja do 
in soustvarjanja raznolikih digitalnih mrež in njihove uporabe za promocijo potreb migrantov 
in migrantk, kot tudi na možnosti promocije medkulturnega dialoga in sodelovanja. Projekt je 
interdisciplinaren in se prepleta z našim dotedanjim delom na področju trgovine z ljudmi, 
delovnih migracij ter prekernosti delovnih migrantov in migrantk.        
 
V okviru tematskega stebra spol smo se v okviru projekta “Study on the Role of Men in 
Gender Equality in Europe” lotili zanimive teme vloge moških v enakosti spolov. Namen 
projekta je razumeti položaj moških na področju izobraževanja, družinskega življenja, na trgu 
dela in na področju zdravja, poskuša pa povezati perspektivo kritičnih študij moškosti na 
področju enakosti spolov in policy strategije. Na področju spola smo se tudi osredotočali na 
vprašanje, zakaj preboji v sferah, kot so stopnja izobrazbe in zaposlenosti v nekoč 
maskuliniziranem sodstvu, javni upravi, zdravstvenih poklicih in drugje (še) nimajo učinkov v 
smeri bolj uravnotežene delitve politične moči in odgovornosti. To vprašanje je bilo 
naslovljeno v okviru projekta “Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj 
spolov v politiki”, ki ga podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Ukvarjali smo 
se tudi s kompleksnimi neenakostmi, še zlasti z intersekcijo spola in etničnosti, ki jo naslavlja 
projekt “Spolna in etnična diskriminacija s perspektive kompleksnih neenakosti”. Poleg tega 
smo še naprej delali z in podpirali Ženski center Nyamirambo v Ruandi v okviru projekta 
“Ženske za ženske”.   
 
V okviru tematskega stebra kulturne politike smo delali na analizi položaja pisateljev in 
prevajalcev (tema, ki se povezuje z našim delom na področju povečane prekernosti 
delavcev, s katerim se ukvarjamo v okviru tematskega stebra politike). Cilj projekta je bil 
preučiti položaj delavcev v kulturi, kot ga diktirata izdajateljska industrija in javno financiranje. 
Delovali smo tudi na področju ozaveščanja javnosti in lokalnih skupnosti o pomembni vlogi 
kulture pri razvojnih strategijah za države “tretjega sveta”, poskušali bolj intenzivno 
vključevati lokalne skupnosti ter raziskati možnosti twinning sodelovanja med mesti z 
namenom nadaljnjega razvoja.            
 
Pomemben povezovalni program MI med posameznimi tematskimi stebri je program East 
East – Partnership Beyond Borders. V letu 2012 so bili v okviru tega programa izvedeni 
štirje pod-projekti, ki so dopolnjevali naše tekoče projekte. Med navedenimi štirimi projekti 
izstopa konferenca na temo primerjave medijskih reform, saj je gostila udeležence iz 
zahodne Evrope, zahodnega Balkana, Rusije, ZDA, Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda ter 
severne in vzhodne Afrike.     
 
V okviru sekundarne diseminacije je spletna urednica redno dopolnjevala našo spletno 
stran, knjižnica, ki vsakoletno privablja nove člane, pa je bila še naprej na voljo javnosti. 



Poleg naših rednih aktivnosti smo v letu 2012 organizirali tudi dogodek ob 20. obletnici OSI 
Slovenija, ki je vključeval kulturni program, govore častnih gostov in podelitev nagrade Živka 
Pregla (v sodelovanju s Slovensko filantropijo).    
 
Zbiranje sredstev 
  
Prek celega leta smo sodelovali s številnimi OSF programi: Office of the Regional Director for 
the Western Balkans, Human Rights and Governance Grants Program, Think Tank Fund, 
East East Partnership Beyond Borders in Rights Initiative. V letu 2012 smo tudi podpisali 
sporazum o sodelovanju z UNHCR. V letu 2011 smo imeli nekaj več težav s pridobivanjem 
sredstev iz programov Evropske komisije, kar nas je spodbudilo, da smo v letu 2012 v 
zbiranje teh sredstev usmerili veliko kapacitet. Prizadevanja so bila poplačana, saj smo 
uspeli pridobiti pet projektov, ki jih podpira Evropska komisija, na področju svobode gibanja, 
medijev, spola in trgovine z ljudmi, rasizma in populizma.      
 
 
Dr. Neža Kogovšek Šalamon 
Direktorica
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1 POLITIKA 



COMIDE: Usklajenost migracijskih in razvojnih politik 

Vodja projekta 

Lana Zdravković 

lana.zdravkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Maja Ladić, Saša Panić, Brankica Petković 

Namen in cilji 

Projekt ima s spodbujanjem sodelovanja med migracijskimi in razvojnimi politikami, ki naj bi 

delovale skupaj, ne pa druga proti drugi, namen prispevati k usklajenosti razvojne politike in 

s tem privesti do bolj učinkovitih projektov in politike ter prispevati tudi k zbujanju 

pozornosti medijev za vprašanja migracij in razvoja. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Izvedba delavnic snovanja skupnih projektov med razvojnimi in migracijskimi (diaspora) 

nevladnimi organizacijami, izvedba omizja in pogovora na temo povezovanja področij 

migracij in razvoja v okviru manifestacije Slovenski razvojni dnevi, oblikovanje in izvedba 

spletne strani projekta, oblikovanje in izvedba skupne mednarodne spletne strani projekta 

oziroma spletne baze podatkov s področij migracij in razvoja. 

Dogodki v letu 2012 

Glej zgoraj. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

www.comide.org 

http://www.comide.org/


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 

Nadaljevanje projekta  

Projekt izvajamo po planu. V letu 2013 bomo še naprej organizirali delavnice skupnega 

sodelovanja med razvojnimi in migracijskimi (dispora) nevladnimi organizacijami, 

sodelovanje pri programu Slovenskih razvojnih dni, izobraževanje za novinarje osrednjih in 

alternativnih medijev o povezovanju področij migracij in razvoja, omizje (javna debata) na 

temo povezovanja omenjenih področij s strokovnjaki iz Slovenije in gostjo (strokovnjakinjo) 

iz Afrike. 

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/


EWSI – Evropska spletna stran za integracijo 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik 

mojca.pajnik@mirovni.institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Veronika Bajt 

Namen in cilji 

EWSI ponuja snovalcem politik in vsem, ki se ukvarjajo z integracijo v Evropi, orodje za 

izmenjavo informacij in dobrih praks integracije. Služi kot vir za vse, ki delajo na integraciji, 

tako v nevladnem kot vladnem sektorju. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Za Slovenijo so bili identificirani in na spletno stran naloženi relevantni dokumenti, novice, 

nacionalne in lokalne spletne strani, dogodki, dobre prakse ter informacije o shemah 

financiranja; izvaja se tudi promocija EWSI spletne strani. Preverjene so bile tudi informacije 

na Country Information Sheet za Slovenijo, spremembe pa posredovane na Migration Policy 

Group. 

Dogodki v letu 2012 

Tretji sestanek vseh partnerjev je potekal v Bruslju 29.–30. maja 2012. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Vsi naloženi dokumenti, povezave, dogodki itd. so na voljo on-line. Glej 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm. 



Partnerji 

Migration Policy Group – koordinator projekta, 

(EWSI za Evropsko komisijo koordinira konzorcij treh partnerjev: Migration Policy Group, 

UNISYS in European Service Network (ESN).). 

Financerji 

Evropska komisija, Directorate General for Home Affairs 

Nadaljevanje projekta  

Projekt tudi v tretji fazi (leto 2012) poteka v skladu z načrti. Vse naloge koordinatorjev za 

posamezne države iz leta 2012 se bodo nadaljevale tudi v letu 2013, vendar s povečano 

obremenitvijo nacionalnih koordinatorjev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medkontinentalno sodelovanje pri proučevanju delovnih pogojev in delovnih 

odnosov v času ekonomske krize in družbenih reform 

Vodja projekta 

Maja Breznik 

Maja.breznik@guest.arnes.si 

Sodelavci in sodelavke 

Jasna Babič (spletna stran) 

Namen in cilji 

Cilj je izboljšati materialno, družbeno in politično situacijo delavcev v nestandardnih delovnih 

pogojih. Medkontinentalno vzajemno učenje bo okrepilo obe organizaciji pri vzpostaljanju 

primerne infrastrukture v podporo prizadeti populaciji v prihodnosti.  

Izvedba projekta v letu 2012 

- Spletna stran 
- Ekspertni intervjuji 
- Analiza politik 
- Poročilo ekspertnih intervjujev/analize politik 
- Obisk v Mehiki 
- Priprave na konferenco 
- Vmesno poročilo 
- Mapiranje, protokoli 

Dogodki v letu 2012 

Okrogla miza: Primer Predrag Topič ali solidarnost na preizkušnji, 15. 2. 2012. 

Okrogla miza: Delavci v podizvajalskih podjetjih ali solidarnost na preizkušnji, 5. 4. 2012. 

Predavanje: »Novo poglavlje u borbi radničke klase – prekarijata« at the conference 

Mišljenje revolucije nakon izdane revolucije?, Zagreb, 15–16. 6. 2012. 



Okrogla miza: Kaj moramo vedeti o varčevalnih ukrepih, 16. 11. 2012. 

Seminar: Niz seminarjev za zunanjo publiko ob družbenoekonomski krizi v Sloveniji, Mirovni 

inštitut, november–december.    

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

1. BREZNIK, Maja. The double role of the writer as worker and rentier. Primer. književ., jun. 

2012, letn. 35, št. 1, str. 141–155. [COBISS.SI-ID 49283170].  

2. BREZNIK, Maja. Vom selbstverwalteten Arbeiter zu den privaten Arbeitsmärkten. Beton, 

Mär. 2012, str. 9–10. http://www.elektrobeton.net/download/Beton_Leipzig_2012.pdf.  

3. BREZNIK, Maja, MOČNIK, Rastko. Erasing residence rights in Slovenia. V: BATTEGAY, Alain. 
Profane citizenship in Europe. Paris: Éditions Le Manuscrit, 2012, str. 77–103. 

4. BREZNIK, Maja, MOČNIK, Rastko. L'effacement du droit de résidence en Slovénie. V: 
BATTEGAY, Alain. Profane citizenship in Europe. Paris: Éditions Le Manuscrit, 2012, str. 79–
108. 

5. BREZNIK, Maja. Proletarizacija delavcev v kulturi, Borec, 2012 (in print). 

Partnerji 

Center for Intercultural Encounters and Dialogue (CEDI)/ University of the Earth in Oaxaca 

(Unitierra) 

Financerji 

Think Tank Fund, East East: Partnership Beyond Borders Program (Open Society 

Foundations) 

Nadaljevanje projekta  

Vmesno poročilo je financer pozitivno ocenil novembra. Projekt je delovno intenziven, a 

vreden naporov. Za dodatno financiranje intenzivno iščemo nove vire. Dodatno financiranje 

bo vključilo več sodelavcev Mirovnega inštituta in več partnerjev, upamo tudi na partnerje z 

drugih kontinentov.  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=49283170
http://www.elektrobeton.net/download/Beton_Leipzig_2012.pdf


Nasilna križišča. Dinamika družbenih in političnih elementov kolektivnega 

nasilja in množičnih zločinov ter njihove posledice- jugoslovanski in ruandski 

primer – nadaljevanje  

Vodja projekta 

Vlasta Jalušič, mentor 

jalusic.vlasta@gmail.com 

Projektna skupina  

Jovana Mihajlović Trbovc, mlada raziskovalka  

Namen in cilji 

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 del pa sta nadaljevanje analize skozi doktorski projekt – in 

sicer dveh tem: 1. na temo tranzicijske pravičnost – raziskovanje javnih narativov preteklosti 

v okviru procesov tranzicijske pravičnosti na primeru BiH. 2. na temo viktimizacije in žrtvenih 

identitet.  

Realizacija v letu  2012  

Mlada raziskovalka  Jovana Mihajlović Trbovc je nadaljevala svoje delo na doktorski tezi 

»Public Narratives of the Past in the Framework of Transitional Justice Processes: The Case 

of Bosnia and Herzegovina«, ki se izteka v zadnjo fazo. Spremenil se je načrt doktorske 

kandidatke Tamare Banjeglav, ki se je odločila, da bo svojo disertacijo zaključila na Univerzi v 

Grazu. Nov predlog projekta, ki temelji na rezultatih Nasilnih križišč, je bil pripravljen in 

vložen na razpis EU Hera ter bil dobro ocenjen. Na rezultat še čakamo.  

Aktivnosti in dogodki 2012  

Delavnica “Narratives of War and Political Violence” (vodji Vlasta Jalušič, Tonči Kuzmanić) za 

udeležence na projektu Memory, History and State Building in Bosnia and Herzegovina 



(Univerza v Zuerichu in Center za človekove pravice na Univerzi v Sarajevu) 26. in 27. januarja  

2012 v Sarajevu.   

Sodelovanje na   “International school on memory culture: Exchange of experience and 

knowledge on memory of Holocaust and war crimes”, v organizaciji  Documenta,  Institut für 

angewandte Geschichte ter Task force for international cooperation on Holocaust education, 

remembrance and research, v Zagrebu marca 2012 (Jovana Mihajlović Trbovc). 

Rezultati 2012 

Diseminacija in poučevanje:  

Vlasta Jalušič, “Possible and impossible uses of gender in transitional justice”, predstavitev 

referata na sestanku European research network on gender, violence and conflict, University 

of Giesen, Germany, 12-13 April 2012.   

Jovana Mihajlović Trbovc,  “Truth Lost in Translation: Narratives of Crimes, War and History 

in Public Discourse on Transitional Justice in Bosnia and Herzegovina”  na  ECPR (European 

Consortium for Political Research) Joint Session of Workshops v Antwerpenu, aprila 2012.   

Jovana Mihajlović Trbovc, »Transitional Justice Processes and the Perception of the Past: 

Case of Bosnia and Herzegovina« at RRPP (Regional Research Promotion Programme for 

Western Balkans) Annual Conference: Social, political & economic change in the Western 

Balkans in Sarajevo in May 2012. University of Fribourg (Switzerland) in Sarajevo in May 

2012. Book of abstracts: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD

UQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rrpp-

westernbalkans.net%2Fdms%2Fdownloads%2FConferences%2FAnnual-Conference-

2012%2FRRPP_Book_of_Abstracts_Conf_2012.pdf&ei=UprIUPHTFZHesgaJs4G4Cw&usg=AFQ

jCNG5NYMD_SNlPrv5l4fKgd3I49gMmw&bvm=bv.1354675689,d.Yms 

Jovana Mihajlović Trbovc, soavtorica  referata “Multiple Interpretations of a Multilayered 

War: A Comparative Analysis of World War II Memory Construction in Former Yugoslav 

History Textbooks”,  konferenca “Nation states between memories of World War Two and 

contemporary European politics« at the University of Nottingham in June, published in : 

“Nation States between Memories of World War Two and Contemporary European Politics”, 

eds. Christian Karner and Bram Martens, Transaction Publishers. 

http://www.nottingham.ac.uk/sociology/events/event-details/nation-states-between-

memories-of-world-war-two-and-contemporary-european-politics.aspx 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rrpp-westernbalkans.net%2Fdms%2Fdownloads%2FConferences%2FAnnual-Conference-2012%2FRRPP_Book_of_Abstracts_Conf_2012.pdf&ei=UprIUPHTFZHesgaJs4G4Cw&usg=AFQjCNG5NYMD_SNlPrv5l4fKgd3I49gMmw&bvm=bv.1354675689,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rrpp-westernbalkans.net%2Fdms%2Fdownloads%2FConferences%2FAnnual-Conference-2012%2FRRPP_Book_of_Abstracts_Conf_2012.pdf&ei=UprIUPHTFZHesgaJs4G4Cw&usg=AFQjCNG5NYMD_SNlPrv5l4fKgd3I49gMmw&bvm=bv.1354675689,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rrpp-westernbalkans.net%2Fdms%2Fdownloads%2FConferences%2FAnnual-Conference-2012%2FRRPP_Book_of_Abstracts_Conf_2012.pdf&ei=UprIUPHTFZHesgaJs4G4Cw&usg=AFQjCNG5NYMD_SNlPrv5l4fKgd3I49gMmw&bvm=bv.1354675689,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rrpp-westernbalkans.net%2Fdms%2Fdownloads%2FConferences%2FAnnual-Conference-2012%2FRRPP_Book_of_Abstracts_Conf_2012.pdf&ei=UprIUPHTFZHesgaJs4G4Cw&usg=AFQjCNG5NYMD_SNlPrv5l4fKgd3I49gMmw&bvm=bv.1354675689,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rrpp-westernbalkans.net%2Fdms%2Fdownloads%2FConferences%2FAnnual-Conference-2012%2FRRPP_Book_of_Abstracts_Conf_2012.pdf&ei=UprIUPHTFZHesgaJs4G4Cw&usg=AFQjCNG5NYMD_SNlPrv5l4fKgd3I49gMmw&bvm=bv.1354675689,d.Yms
http://www.nottingham.ac.uk/sociology/events/event-details/nation-states-between-memories-of-world-war-two-and-contemporary-european-politics.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/sociology/events/event-details/nation-states-between-memories-of-world-war-two-and-contemporary-european-politics.aspx


Financiranje  

ARRS (mentorstvo, MR), Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta   

Projekt se bo 2013 zaključil.  



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,  mentorica MR 

jalusic.vlasta@gmail.com 

Projektna skupina 

Ana Frank, mlada raziskovalka 

Namen in cilji 

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 EU-izacije, s posebnim poudarkom na odnosih EU do 

Turčije in islama.  

Realizacija v letu  2012  

Ana Frank, doktorska raziskovalka je od februarja delala na pisanju teksta disertacije: Vpliv 

evropeizacije na religijske diskurze v okvirjanju politik enakosti spolov in intimnega 

državljanstva v Turčiji. Raziskovanje se je osredotočalo na analizo politik in historični pristop. 

Raziskava razgrinja vpliv evropeizacije na spremembe v politikah enakosti spolov v turškem 

nacionalnem kontekstu. Kandidatka je sodelovala tudi na več mednarodnih konferencah in 

pripravlja publikacije na to isto temo.   



 

Aktivnosti in dogodki 2012  

Marec do December 2012: Študijski obisk na  Sabanci University of Istanbul.  

15.–29. april 2012: Ana Frank kot raziskovalka sodeluje na Corners  Expedition  Balkans. 

http://cornersofeurope.org/  

13.−14. oktober 2012:  sodelovalnje na konferenci Bilgi University v Istanbulu: Contemporary 

Turkish Studies at a Glance - Topics, Institutions and Future Perspectives. 

Članek »Pomeni feminizma v islamskem svetu in primer Turčije«, za objavo v Časopisu za 

kritiko znanosti, januar 2013.  

Financiranje 

ARRS (doktorska raziskava in mentorstvo), Open Society Fundations. 

Nadaljevanje projekta v letu 2014 

Projekt se bo končal  2013.  

 

http://cornersofeurope.org/


Hannah Arendt in temeljni koncepti politike (in v kakšnem razmerju so do 

post-socialistične situacije) 

Vodja projekta  

Vlasta Jalušič, vodja projekta in mentorica 

jalusic.vlasta@gmail.com 

Projektna skupina 

Gorazd Kovačič, raziskovalec;Jovana Mihajlović Trbovc, doktorska raziskovalka; Primož Turk, 

raziskovalec, Mihael Topolovec, magistrski raziskovalec; Wolfgang Heuer (svetovalec) in 

drugi raziskovalci.  

Namen in cilji 

Projekt predstavlja zmanjšano verzijo večjega načrtovanega projekta. Njegov namen je 
razumevanje rabe in prevajanja nekaterih temeljnih pojmov politike v post-totalitarni 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.  Raziskovanje se osredotoča 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 post-socialističnih 
kontekstih.  

Realizacija v  2012 

- Izbrane kategorije analize, delavnica o uporabi kategorij, planiranje publiciranja – 
knjige 

- Analiza koncepta nasilja (Vlasta Jalušič).  
- Analiza koncepta resnice (connected with the transitional justice) (Jovana Mihajlović 

Trbovc). 
- Analiza pojma političnega in oblasti pri  Arendt in  Foucaultu  (Michael Topolovec pod 

mentorstvom Vlast Jalušič). 



- Publikacija knjige o pojmu družbenega pri Hannah Arendt in priprava za publikacijo 
(Gorazd Kovačič).   

Dogodki lega 2012 

Metodološka delavnica julija in decembra 2012.  

Rezultati leta 2012  

Prevod  dela H. Arendt’s  O nasilju dokončan. 

Tekst “Preserving the instrumentality of violence” – dokončan za objavo.  

Against the Society. Pojem družbenega pri Hannah Arendt in meje sociologije. Knjiga 

Gorazda Kovačiča (rezultat disertacije pod so-mentorstvom   Vlaste Jalušič) 

Vlasta Jalušič (s Tončijem Kuzmanićem): Poučevanje kursa na  Sarajevo Peace Academy z 

naslovom Politika, oblast in neenakosti.  22 – 31 Juliji 2012.  

Vlasta Jalušič “Nasilje ni najhujše, kar se nam lahko zgodi”. Intervju: http://www.mirovna-

akademija.org/rma/bhs/news-by-fma/291-intervju1 

Financiranje  

ARRS (doktorska raziskovalka), Open Society Fundatons. 

Nadaljevanje projekta v 2014 

Projekt se bo nadaljeval, po možnosti z dodatnim financiranjem iz drugih virov.  

 

http://www.mirovna-akademija.org/rma/bhs/news-by-fma/291-intervju1
http://www.mirovna-akademija.org/rma/bhs/news-by-fma/291-intervju1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN MANJŠINE 



Popis stanja oseb brez državljanstva v Sloveniji 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek Šalamon  

neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

 

Sodelavci in sodelavke 

Veronika Bajt, Maja Ladić 

Namen in cilji 

Namen projekta je narediti pregled nad številom in sociodemografskim profilom oseb brez 

državljanstva (apatridov) v Sloveniji ter njihovim pravnim položajem, vključno s praktičnimi 

izzivi, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Rezultati tovrstnega popisa stanja bodo 

v pomoč UNHCR in njihovim deležnikom pri načrtovanju aktivnosti v Sloveniji.   

Izvedba projekta v letu 2012 

V projektu, ki je trajal od junija do decembra 2012, smo pripravili metodologijo za popis 

stanja, zbirali statistične podatke; izvajali intervjuje in fokusne skupine z apatridi in/ali 

potencialnimi apatridi in drugimi relevantnimi akterji (strokovnjaki); ugotavljali potrebe oseb 

brez državljanstva; pripravili predlog strategije posredovanja in ocene predvidenega učinka; 

organizirali posvet za razpravo o ugotovitvah študije in morebitnih odzivih politik; in 

pripravili raziskovalno poročilo. 

Dogodki v letu 2012 

Apatridnost v Sloveniji, City hotel, 4. 12. 2012.  

 



Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Poročilo o apatridnosti v Sloveniji, Mirovni inštitut, 2012.  

Partnerji 

/ 

Financerji 

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce  

Nadaljevanje projekta  

Čeprav je bil projekt kratek in za izdelavo celovite študije ni bilo na voljo veliko časa, ga 

ocenjujemo kot uspešnega, saj je razkril poti, na katerih bi bilo treba nadaljevati raziskovanje 

in zagovorništvo. Z UNHCR smo v letu 2012 podpisali sporazum o sodelovanju, zato 

pričakujemo, da se bodo aktivnosti nadaljevale.   

 

 

 

 

 

 



Sodelovanje v koordinaciji nevladnih organizacij na področju azila 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek Šalamon    

neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

 

Sodelavci in sodelavke 

Katarina Vučko 

Namen in cilji 

Namen sodelovanja v koordinaciji NVO je krepitev vloge NVO na področju azila, skupni 

nastop v medijih in pri pogajanjih z državnimi oblastmi, izmenjava informacij s terena in 

delitev nalog. 

Izvedba projekta v letu 2012 

V letu 2012 smo nadaljevali s spremljanjem stanja na področju azila, situacije v azilnem 

domu in standardov ravnanja s prosilci za azil. Sodelovali smo pri koordinacijskih sestankih 

med NVO in Sektorjem za azil. Ob dnevu beguncev smo pripravili skupno izjavo za javnost in 

sodelovali na okrogli mizi o beguncih in razvojni pomoči. Tudi v letu 2012 smo še naprej 

gostili in upravljali mailing listo, ki omogoča izmenjavo mnenj različnih akterjev na tem 

področju.    

Dogodki v letu 2012 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Izjava za javnost ob dnevu beguncev dne, 20. junija 2011. 



Partnerji 

UNHCR, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Slovenska filantropija, 

Jezuitsko združenje za begunce in drugi.   

Financerji 

Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta  

Dejavnost MI na tem področju je pomembna za povezovanje NVO, ki delujejo na področju 

azila, in za izmenjavo informacij med njimi. Z dejavnostjo na področju azila in migracij 

nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Dejavnost bomo povezovali z drugimi 

projekti na področju migracij in azila.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Državljani v različnosti 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek Šalamon 

neza.kogovsek@mirovni-institut.si  

Sodelavci in sodelavke 

Roman Kuhar 

Namen in cilji 

Namen projekta je bilo osveščanje prebivalstva o pomenu vključevanja in različnosti ter o 

diskriminaciji na osnovi osebnih okoliščin kot problemu.   

Izvedba projekta v letu 2012 

V letu 2012 smo v okviru projekta izvedli plakatno akcijo z naslovom »Nisem zagaman. Sem 

za različnost. Različnost bogati.« Organizirali smo tudi pet okroglih miz po vsej Sloveniji z 

namenom razprave o nediskriminaciji.    

Dogodki v letu 2012 

Okrogle mize v Postojni (12. 3. 2012), Velenju (20. 3. 2012), Litiji (19. 3. 2012), Novi Gorici 

(17. 3. 2012) in Mariboru (21. 3. 2012).  

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Plakatna akcija »Nisem zagaman. Sem za različnost. Različnost bogati.« 

 



Partnerji 

Društvo Informacijski center Legebitra 

Financerji 

OSF Rights Initiative, LGBT Programme 

Nadaljevanje projekta  

Projekt ocenjujemo kot uspešen in predvsem izveden v ključnem trenutku, ko se je v 

Sloveniji zaradi referenduma o Družinskem zakoniku intenzivno širil sovražni govor zoper 

GLBT-manjšino. Projekt je del širših aktivnosti Mirovnega inštituta na področju 

nediskriminacije.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izbrisani: Poprava kršitev človekovih pravic 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek Šalamon 

neza.kogovsek@mirovni-institut.si  

Sodelavci in sodelavke 

Katarina Vučko, Brankica Petković, Sara Pistotnik, Tomaž Trplan, Maja Ladić, Uršula Lipovec 

Čebron 

Namen in cilji 

Namen projekta je osveščati o potrebi po popravi kršitev človekovih pravic, povzročenih 

izbrisanim prebivalcem z odvzemom njihovega pravnega statusa leta 1991. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Projekt se z letom 2012 zaključuje. Ob 20. obletnici izbrisa smo izvedli novinarsko 

konferenco, z namenom opozoriti, da po 20 letih izbris še ni razrešen, in pozvali Komisijo za 

peticije pri Državnem zboru, da izvede sejo na to temo. Prek celotnega leta smo izvajali 

pravno pomoč in zastopanje izbrisanih in spremljali izvajanje zakona iz leta 2010 na področju 

urejanja pravnih statusov izbrisanih.  

Med junijem in decembrom smo izvajali obsežno informiranje izbrisanih in medijev v zvezi s 

pomenom sodbe v zadevi Kurić, ki jo je izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Julija 

smo zagnali novo spletno stran Izbrisani: informacije in dokumenti, ki je na voljo v treh 

jezikih.  

Dogodki v letu 2012 

Novinarska konferenca: 20. obletnica izbrisa (23. 2. 2012), Informiranje veleposlanikov (28. 

2. 2012). 

Predavanje o izbrisu, Fakulteta za socialno delo (7. 3. 2012). 



Predavanje o posledicah izbrisa, Fakulteta za socialno delo (27. 3. 2012). 

Novinarska konferenca o odločitvi Evropskega sodišča (29. 6. 2012).  

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

- Potrebni ukrepi za popravo krivic, povzročenih izbrisanim prebivalcem – policy paper 
za uradnike in funkcionarje.  

- Izjava za medije ob obletnici izbrisa (23. 2. 2012). 
- Različne izjave, intervjuji in članki v medijih.  

Partnerji 

/ 

Amnesty International Slovenije, Unione forense per la tutella dei diritti del'huomo 

Financerji 

OSF-Human Rights and Governance Grants Programme 

Nadaljevanje projekta  

Z decembrom 2012 se projekt izteka, pridobili pa smo že potrebna sredstva za nadaljevanje 

aktivnosti v letu 2013.   

 



Evropska mreža pravnih strokovnjakov na področju nediskriminacije 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek Šalamon 

neza.kogovsek@mirovni-institut.si  

Sodelavci in sodelavke 

/ 

Namen in cilji 

Cilj projekta je Evropski komisiji zagotavljati informacije o pravnih, zakonodajnih in političnih 

dogodkih v povezavi z diskriminacijo v državah članicah. 

Izvedba projekta v letu 2012 

V letu 2012 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 

dostavljena t. i. hitra poročila. 

Dogodki v letu 2012 

- Pravni seminar 
- Letna konferenca 

 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

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



Partnerji 

Human European Consultancy (koordinator)     

Financerji 

Evropska komisija 

Nadaljevanje projekta  

2012 je potekalo prvo leto triletnega projekta (ta projekt je nadaljevanje že dveh prejšnjih 

projektov). Delo na njem bomo povezovali z drugimi projekti na področju nediskriminacije, ki 

se že izvajajo na Mirovnem inštitutu in ki se bodo izvajali v prihodnje.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANET – Nacionalna fokusna točka Agencije Evropske unije za temeljne 

pravice (FRA)/Zbiranje podatkov in raziskovalne storitve 

Vodja projekta 

Dr. Majda Hrženjak 

majda.hrzenjak@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Roman Kuhar, Mojca Pajnik, Neža Kogovšek, Živa Humer, Veronika Bajt, Tomaž Trplan, 

Martin Jaigma, Saša Panić 

Namen in cilji 

Mirovni inštitut, kot pogodbeni partner Agencije EU za temeljne pravice in Nacionalna 

fouksna 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, migracije in integracije, mejna in vizna politika, pravice otrok, 

diskriminacija, rasizem in dostop do pravnih sredstev). Po pogodbi Nacionalna fokusna točka 

ravno tako zbira in pripravlja podatke o položaju žensk v Sloveniji, in sicer za Evropski inštitut 

za enakost spolov (EIGE). 

Izvedba projekta v letu 2012 

Leto 2012 je bilo drugo leto implementacije tega projekta. V tem letu je za Agencijo EU za 

temeljne pravice Nacionalna fokusna točka med ostalim pripravila nacionalno letno poročilo 

o situaciji na področju temeljnih pravic v Sloveniji, poročilo o položaju Romov v Sloveniji ter 

poročilo o podpornih mehanizmih za žrtve kaznivih dejanj, s poudarkom na področjih 

družinskega nasilja in trgovine z ljudmi. Nacionalna fokusna točka je za Evropski inštitut za 

enakost spolov pripravila podatke o nacionalnih politikah na področju enakosti spolov ter 

podatke o vplivu ekonomske krize na položaj žensk v Sloveniji. 

 



Dogodki v letu 2012 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Poročila in študije, ki jih pripravi Nacionalna fokusna točka, so osnova za pripravo poročil in 

študij s strani Agencije EU za temeljne pravice in Evropskega inštituta za enakost spolov. Če 

se omenjeni organizaciji tako odločita, so lahko nacionalna poročila in študije javno dostopni. 

Sintetsko poročilo, ki ga pripravlja FRA in bo predstavilo dogajanja v zvezi s temeljnimi 

pravicami v EU v 2012, bo javnosti dostopno v letu 2013. 

Partnerji 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) 

in Nacionalne fokusne točke v ostalih državah, članicah EU, in na Hrvaškem. 

Financerji 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA); Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). 

Nadaljevanje projekta  

Pripravljena poročila in študije so bili pozitivno ocenjeni s strani financerjev. V letu 2013 bo 

Nacionalna fokusna točka nadaljevala z delom na področjih, ki se nanašajo na temeljne 

pravice in položaj žensk. 

 

 

 

 

 

 



Migration to the Centre 

Vodja projekta 

Aldo Milohnić 

aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

 

Sodelavci in sodelavke 

Neža Kogovšek Šalamon, Admir Baltić, Jasna Babič 

Namen in cilji 

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. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2012. V prvih dveh mesecih je med partnerji 

potekala dokaj intenzivna izmenjava elektronskih sporočil  glede številnih administrativnih 

zadev, priprav na prvo skupno srečanje ipd. V začetku decembra so vsi projektni partnerji že 

pripravili prve prispevke – krajše predstavitve migracijskih politik in migracijskih tokov v 

svojih državah. 

Dogodki v letu 2012 

Prvo skupno srečanje, ki je bilo hkrati tudi medijska delavnica za nacionalne koordinatorje, je 

potekalo od 4. do 6. novembra 2012 v Pragi. Prvi javni dogodki (okrogle mize in druge oblike 

javnega delovanja), ki jih bodo pripravili nacionalni koordinatorji v svojih deželah, bodo 

potekali v prihodnjem letu. 

 



Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Kratke predstavitve migracijskih politik in migracijskih tokov v državah, iz katerih prihajajo 

partnerske organizacije (Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška in Slovenija) bodo objavljene na 

spletni strani Multikultunega centra (Praga) do konca decembra 2012. 

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 – Europe for Citizens Programme 

Nadaljevanje projekta  

Trenutno je še prezgodaj za kakršne koli ocene oz. evalvacije, kajti projekt se je začel šele 

jeseni 2012 in se bo nadaljeval do konca februarja 2014. 

 



RED, Mreža za boj proti rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti 

Vodja projekta 

Katarina Vučko 

katarina.vucko@mirovni-institut.si  

Sodelavci in sodelavke 

Neža Kogovšek Šalamon, Brankica Petković 

Namen in cilji 

Neodvisna raziskovalna mreža 17 organizacij bo oblikovala sistem zgodnjega opozarjanja 

(early-warning system) na rasizem, diskriminacijo, situacijo v državah članicah ter na 

zakonodajo in politike proti diskriminaciji, rasnemu nasilju, sovražnemu govoru in 

stereotipom, usmerjenim proti integraciji in enakosti ob raznolikosti. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Leto 2012 je drugo in zadnje leto izvajanja projekta (zaključek: januar 2013). Po tem ko je bil 

vzpostavljen spletni portal, ki vsebuje sistem zgodnjega opozarjanja (early-warning system, 

EWS) in atlas rasizma – informacije o rasizmu, diskriminatornih situacijah, trendih in 

stereotipih  – je bil omenjeni spletni portal marca 2012 tudi javno predstavljen. Glavnemu 

promocijskemu dogodku v Bruslju so sledili nacionalni dogodki, ki so jih organizirali partnerji 

v posameznih državah članicah Mreže RED. Mirovni inštitut je javno predstavitev portala 

organiziral 22. marca v City Hotelu. 

Po javni predstavitvi so se projektni partnerji osredotočili na tekoče ažuriranje sistema 

zgodnjega opozarjanja (early-warning system, EWS) in atlasa rasizma. Znotraj mreže je 

avgusta 2012 nastalo je tudi posebno poročilo o skrajnih desničarskih strankah in s tem 

povezanih trendih v državah članicah Mreže RED. 

 

 



Dogodki v letu 2012 

Javna predstavitev Mreže RED in spletnega portala, 22. marec, v City Hotelu, Ljubljana. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

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

Partnerji 

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

Nadaljevanje projekta  

Delo na projektu je v letu 2011 potekalo v skladu z navodili koordinatorja (i-RED). Januarja 

2013 bo v Atenah potekala zaključna konferenca, na kateri bodo partnerji razpravljali o 

rezultatih projekta in možnostih nadaljevanja aktivnosti.  

 

 

 

 

 



 

Diskriminacija po spolu in etničnosti z vidika kompleksnih neenakosti 

Vodja projekta 

Majda Hrženjak 

Majda.hrženjak@mirovni-institut.si  

Sodelavci in sodelavke 

/ 

Namen in cilji 

Namen aktivnosti, povezanih z raziskovanjem kompleksnih neenakosti, je zbiranje empirične 

evidence, ozaveščanje in izobraževanje o kompleksnih položajih intersekcijske diskriminacije 

in neenakosti ter izdelava študij primerov, osredotočenih na intersekcije spola in etničnosti.  

Izvedba projekta v letu 2012 

Izdelani sta bili študiji primera o imigrantskih in emigrantskih skrbstvenih delavkah v Sloveniji 

(in Italiji) in o njihovih izkušnjah z diskriminacijo na trgu dela.  

Dogodki v letu 2012 

Januar, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana: predstavitev priročnika Hrženjak, M., Jalušič, V. 

(2011). Vrata nisu baš odprta … Perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Ljubljana: 

Mirovni inštitut. 

Februar, Lily Novy klub, CD, Ljubljana: predstavitev knjige Hrženjak, M. (ur.) (2011). Politics 

of Care, Ljubljana: Mirovni inštitut. 

Sodelovanje na 14. EU - Ngo forum o človekovih pravicah. 

“Promoting Universality: the Role of Regional Human Rights Mechanisms and their 

Cooperation with Civil Society”, Brussels, 6–7. December. 



 

Sodelovanje na mednarodni konferenci “European Integration 2012 - Shared European 
Values: Non-Discrimination"  Yerevan, Armenia, November, 27–28. 
 

Sodelovanje na mednarodni konferenci »Chidlren's Voices: Exploring Inter-ethnic Violence 

and Children's Rights in School Enviorenment«. Univerza na Primorskem, Koper, November,  

9. 

 Sodelovanje na javni tribuni KUD-a Anarhiv in Urbanih brazd: »Kdo se boji utemljenega 

dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje.« Maribor,  21. 11. 2012.  

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Hrženjak, M., Pajnik, M. (2013). “In the grips of work/family imbalance: Local and migrant 

domestic workers in Slovenia.« In: Kontos, M., Bonifacio, G. (eds.) “In the Dark: Family Rights 

and Migrant Domestic Work”, New York: Palgrave Macmillan (v procesu objave). 

Hrženjak, M. (2013). “Between Tradition and Need: Slovenian “Donne di Servicio” in Italy, 

Annales (v procesu objave). 

Partnerji 

/ 

Financerji 

Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta  

V l. 2013 so predvidene nadaljnje izobraževalne, raziskovalne in diseminacijske aktivnosti. 

 

 

 

 



Osveščevalni seminarji na področju nediskriminacije 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek Šalamon 

neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Katarina Bervar Sternad, Admir Baltić 

Namen in cilji 

Namen projekta je dvigniti zavedanje o metodah in orodjih, ki so na voljo nevladnim 

organizacijam za delo na področju nediskriminacije, kot so dokumentiranje primerov 

diskriminacije, osveščanje, delo z mediji, priprava etičnih kodeksov, zagovorništvo in 

testiranje.     

Izvedba projekta v letu 2012 

Leta 2012 smo izvedli drugega od obeh seminarjev za nevladne organizacije in sindikate (15. 

2. 2012). Medtem ko je bil prvi seminar nadaljevalni, je bil drugi namenjen začetnikom, 

njegov cilj pa je bilo spoznavanje osnovnih konceptov nediskriminacije. V letu 2012 smo tudi 

dokončali oba priročnika, prvega, ki je opisoval boj proti diskriminaciji na ravni EU, in 

drugega, ki se je nanašal na boj proti diskriminaciji na ravni države.  

Dogodki v letu 2012 

Prepoznavanje diskriminacije, seminar, City hotel, 15. 2. 2012.  

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

- Priročnik za usposabljanje »Seminarji o osveščanju na področjih nediskriminacije in 

enakosti, namenjeni organizacijam civilne družbe« (splošna raven). 



- Priročnik za usposabljanje »Seminarji o osveščanju na področjih nediskriminacije in 

enakosti, namenjeni organizacijam civilne družbe« (nacionalna raven). 

Partnerji 

Human European Consultancy (koordinator) 

Financerji 

Evropska komisija 

Nadaljevanje projekta  

Projekt ocenjujemo kot uspešen. O izvedbi seminarjev smo vzpostavili mailing listo nevladnih 

organizacij, ki delujejo na področju nediskriminacije, z namenom izmenjave informacij in 

skupne akcije. Projekt je bil v letu 2012 zaključen, sicer pa je projekt del širših aktivnosti, ki 

jih Mi izvaja na področju nediskriminacije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Študije za Evropsko komisijo in Evropski parlament 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek Šalamon 

neza.kogovsek@mirovni-institut.si  

Sodelavci in sodelavke 

Katarina Vučko 

Namen in cilji 

Namen projektov je Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu zagotoviti informacije o 

ureditvi določenega pravnega področja v Sloveniji.  

Izvedba projekta v letu 2012 

V letu 2012 smo izdelali 5 pravnih študij, in sicer na področju mediacije, civilnega statusa, 

sovražnega govora in zločinov iz sovraštva, pravnem položaju otrok z invalidnostmi in 

pravnem položaju otrok v kazenskih postopkih.  

Dogodki v letu 2012 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

- Study to collect data on children's involvement in judicial proceedings. 
- Member States policies for children with disabilities (or with different abilities). 
- A comparative study on civil status. 
- Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the 

‘Mediation Directive’. 
- Study on the legal framework applicable to racist or xenophobic hate speech and 

hate crime in the EU Member States. 



Partnerji 

Milieu ltd.  

Financerji 

Evropska komisija in Evropski parlament  

Nadaljevanje projekta  

Študije so bile v letu 2012 zaključene, sicer pa so del raziskovalne dejavnosti Mirovnega 

inštituta na področju temeljnih pravic.   

 

 



Nasilje, neenakost in človekove pravice 

Vodja projekta 

Vlasta Jalušič 

Sodelavci in sodelavke 

jalusic.vlasta@gmail.com 

Namen in cilji 

Zaradi povezave med nasiljem in neenakostjo je potrebno več pozornosti posvetiti 

kritičnemu pretresu intervencij proti nasilju. Projekt ima namen kritične obravnave koncepta 

nasilja, tudi kolektivnega nasilja, kakor je bilo to razumljeno v kontekstu nekdanje Jugoslavije 

in kot je razumljeno  v EU okolju. Glavni cilj je elaboracija tako razumevanja nasilja kot tudi 

intervencij proti nasilju v EU in državah članicah, še posebej spričo etične zaveze »dolžnosti« 

države, da vsakogar zaščiti pred nasiljem.  

Načrtovani rezultati projekta: 

- Srbska izdaja knjige Zlo nemišljenja z novim predgovorom v letu 2013. 
- Članek  na temo razumevanje koncepta nasilja. 
- Prevod knjige O nasilju Hannah Arendt. 
- Priprava in začetek novega projekta z naslovom »Cultural Encounters in 

Interventions against Violence«. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Prevod knjige je dokončan. 

Dogodki v letu 2012 

Projekt se je ravnokar začel. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Projekt se je začel konec 2012. 



Partnerji 

Osnabrueck University 

Financerji 

Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta  

Projekt se je ravnokar začel in se bo najbrž združil z novim projektom Cultural Encounters 

against Violence – če ga bo financirala Evropska komisija.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 MEDIJI 



Mig@net: Transnacionalne digitalne mreže, migracije in spol 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik 

mojca.pajnik@mirovni.institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Veronika Bajt, Iztok Šori 

Namen in cilji 

Projekt z aplikacijo inovativnih metodologij naslavlja vprašanje participacije migrantov v 

transnacionalnih digitalnih mrežah. Poudarek je na sposobnosti migrantov, da dostopajo do 

različnih digitalnih mrež, jih soustvarjajo ter uporabljajo za promocijo svojih potreb, hkrati pa 

tudi na možnostih za promocijo medkulturnega dialoga in sodelovanja, ki se odpirajo skozi 

razvoj novih interaktivnih medijev. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Partnerji (MI, Panteion University in Fondation Maison des Sciences de l’ Homme) so 

nadaljevali z delom po načrtu iz projektne aplikacije; raziskovali so različna področja 

migrantskega transnacionalizma in medijev, s poudarkom na dimenziji spola. MI  je 

odgovoren in je koordiniral pripravo projektnega poročila na temo seksualnosti (v katerem je 

bil cilj raziskati digitalne reprezentacije seksualnih praks, seksualnost pa se povezuje z 

migrantsko mobilnostjo in prostitucijo/seksualnim delom), projektna skupina MI pa je 

sodelovala tudi pri tematskem sklopu o komunikaciji in pretoku informacij (usmerjenost na 

digitalne povezave in mreže, ki predstavljajo komunikacijo in pretok infomacij med migranti 

in zanje). Obe končni komparativni poročili sta na voljo online: 

http://www.mignetproject.eu/?p=570, 

http://www.mignetproject.eu/?page_id=110.  

http://www.mignetproject.eu/?p=570
http://www.mignetproject.eu/?page_id=110


Dogodki v letu 2012 

 Mednarodna konferenca, Homeland connections, E-diasporas Atlas, A century of 
Transnationalism, Pariz, 23. –25. maj 2012. 

 Mednarodna konferenca, Digital Crossroads: Media, Migration and Diaspora in a 
Transnational Perspective, Utrecth, 28. –30. junij 2012. 

 Evropsko srečanje, analiza politik, Nicosia, Ciper, 23. november 2012. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Na internih straneh projekta so na voljo vsa poročila, vsi ostali dokumenti in krajši povzetki 

aktivnosti projekta pa so tudi javno dostopni. Glej http://www.mignetproject.eu/.  

Partnerji 

Panteion University, Center for Gender Studies, Grčija – koordinator projekta; 

Symfiliosi, Ciper; Fondation Maison des Sciences de l’ Homme, Francija; University of 

Hamburg, Institute for Sociology, Nemčija;  University of Bologna, Department of Politics, 

Institutions and History, Italija; Utrecht University, Department of Media and Culture, 

Nizozemska; University of Hull, Department of Humanities, VB. 

Financerji 

Evropska komisija, 7. okvirni program 

Nadaljevanje projekta  

Projekt bo zaključen februarja 2013. Vsi partnerji se bodo sestali na zaključni projektni 

delavnici in mednarodni konferenci v Atenah, ki bo 24. –26. januarja 2013. V letu 2013 

načrtujemo nadaljnjo promocijo rezultatov projekta, udeležbe na konferencah in objave. 

 

 

 

 

 

http://www.mignetproject.eu/


Media Watch 

Vodja projekta   

Brankica Petković 

Sodelavci in sodelavke  

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; Voditeljica novinarskih večerov: Ksenija Horvat Petrovčič; Urednik 

spletnih strani: Tomaž Trplan 

Namen in cilji   

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. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Redno izdajanje Medijske preže (dve številki – številka 42/maj-junij 2012 in 43/december 

2012) v tiskani in spletni izdaji z več kot 50 člankov s kritičnimi analizami medijske politike in 

medijskih praks.  Distribucija brezplačnih izvodov ciljni javnosti, ažuriranje in vzdrževanje 

spletne strani Media Watch, vključno s katalogizirano bazo vseh člankov. Uporaba FB profila 

Medijske preže za promocijo in zagovarjanje kritične refleksije medijev in medijskih reform. 

Izid knjige v zbirki Media Watch »Naši in vaši« v zbirki Media Watch. Avtorja knjige o 

časopisnih diskurzih v Sloveniji konec 19. in začetek 20. stoletja sta Marko Zajc in Janez 

Polajnar. 

Izvedba omizij in konferenc Media Watch: mednarodno omizje o svobodi medijev na 

Hrvaškem in v Sloveniji; omizje o položaju tradicionalih medijev v digitalni dobi v okviru 

Festivala dokumentarnega filma; predstavitev knjige »Naši in vaši«; okrogla miza ob izidu 

poročila »Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji«; mednarodna konferenca »Primerjanje 

medijskih reform«. 



Sodelovanje na srečanju evropskih raziskovalcev, ki so v organizaciji Centra za medijske in 

komunikacijske študije Srednjeevropske univerze sodelovali v primerjalni analizi določil 

madžarske medijske zakonodaje, s predstavniki madžarske vlade.  

Izvedba prvih dveh faz raziskovalnega projekta o udeležbi žensk v medijski industriji v 

Sloveniji v okviru evropske primerjalne študije, ki jo koordinira Univerza v Liverpoolu, po 

naročilu Evropskega inštituta za enakost spolov. 

Dogodki v letu 2012 

15. februar 2012: omizje MW v Ljubljani “Članstvo v EU da, svoboda medijev ne” o svobodi 

medijev na Hrvaškem in v Sloveniji, v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije. 

27. marec 2012: omizje o položaju in perspektivah tradicionalnih medijev v digitalni dobi kot 

uvod v predvajanje filma “Prva stran” o New York Timesu v okviru Festivala dokumentarnega 

filma v Ljubljani. 

15. maj 2012: predstavitev knjige “Naši in vaši”.  

14. november 2012: okrogla miza z relevantnimi akterji o poročilu »Vpliv digitalizacije na 

medije v Sloveniji« (avtorja Marko Milosavljević in Tanja Kerševan Smokvina) v okviru 

mednarodnega projekta »Mapping Digital Media«, ki ga razvija Open Society Foundations.  

29.-30. november 2012: mednarodna konferenca v Ljubljani “Primerjanje medijskih reform”, 

s podporo programa Vzhod-Vzhod Open Society Foundations. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Revija Medijska preža (dve številki – številka 42/maj-junij 2012 in 43/december 2012) v 

tiskani in spletni izdaji z več kot 50 člankov.  

Knjiga »Naši in vaši«, avtorjev Marka Zajca in Janeza Polajnarja. 

Spletna stran Media Watch (http://mediawatch.mirovni-institut.si). FB profil Medijska preža. 

Partnerji 

Društvo novinarjev Slovenije, South East European Network for Professionalisation of the 

Media, Medijski program Open Society Foundations, Festival dokumentarnega filma, 

Univerza v Liverpoolu. 

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


Financerji 

Medijski program Open Society Foundations, Program Vzhod-Vzhod Open Society 

Foundations, Javna agencija RS za knjigo, Evropski inštitut za enakost spolov. 

Nadaljevanje projekta  

Od leta 1997 dejavnosti v okviru programa Media Watch zagotavljajo redno obliko razprave, 

refleksije in kritične analize medijske politike in medijskih praks v Sloveniji. Media Watch 

hkrati deluje kot okvir za publiciranje in javno delovanje o temah, ki jih v zvezi z medijsko 

politiko in praksami sprožijo drugi projekti Mirovnega inštituta. Združuje raziskovalce, 

profesorje, študente, urednike, novinarje in druge zainteresirane za medijske študije in 

medijsko kritiko. Kot takšen zagotavlja edinstven prostor srečevanja in razpravljanja za 

akademsko in medijsko skupnost v Sloveniji. Media Watch hkrati redno vključuje prispevke 

avtorjev in aktivistov iz regije ter tudi iz globalnega prostora, ter s tem zagotavlja širši 

kontekst za umeščanje in premišljevanje razmer v Sloveniji. 

Prizadevamo si, da bi zagotovili sredstva za končno postavitev in zagon nove spletne strani 

Media Watch v 2013. Hkrati s tem bomo premislili o nadaljnjem izhajanju tiskane izdaje. 

Media Watch je večkrat uporabljen kot referenca in zgled za razvoj kritičnih analiz medijskih 

praks kot redne dejavnosti nevladnih organizacij v drugih državah.  V 2013 bomo potrebo po 

medijskih reformah naslovili s pomočjo organizacije predavanj ali posvetov o transformacijah 

in reformah medijskih sistemov v Sloveniji in drugih državah jugovzhodne Evrope v 

komparativni perspektivi. Pri tem bomo nadaljevali izmenjave in sodelovanje z drugimi 

akterji in stičišči za analize in zagovarjanje medijskih reform v drugih regijah sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mediji in manjšine 

Vodja projekta 

Brankica Petković 

Sodelavci in sodelavke 

/ 

Namen in cilji 

Program Mediji in manjšine vključuje raziskovalne, zagovorniške in izobraževalne dejavnosti, 

katerih namen je izboljšanje dostopa manjšinskih skupin v Sloveniji do medijev in izboljšanje 

medijskih praks pri poročanju o manjšinah.      

Izvedba projekta v letu 2012 

Na povabilo Bošnjaške kulturne zveze v okviru projekta za izboljšanje komunikacijskih 

platform manjšinskih skupnosti smo med februarjem in majem 2012 izvedli šest delavnic za 

aktiviste iz bošnjaške, hrvaške, črnogorske, makedonske in srbske skupnosti v  Sloveniji, 

usmerjene v zagon skupne spletne informacijske platforme (sokultura.si). Organizirali smo 

srečanje urednikov in novinarjev osrednjih medijev z aktivisti skupnosti narodov nekdanje 

Jugoslavije v Sloveniji ter obisk predstavnikov teh skupnosti pri MMC – spletnem portalu RTV 

Slovenija. Temu je sledila pobuda za izdelavo podstrani na spletnem portalu MMC, ki bi bila 

namenjena tem skupnostim. 

Sodelovanje v javnih razpravah in dogodkih o predstavljanju manjšin v osrednjih medijih, 

vključno s sodelovanjem na simpoziju o sovražnem govoru v Evropi, ki ga je Evropski 

univerzitetni inštitut organiziral marca 2012 v Firencah. 

V okviru sodelovanja v evropskih mrežah nevladnih in raziskovalnih organizacij, ki delujejo na 

področju medijev in kulturne raznolikosti, smo prispevali k vrednotenju ugotovitev 

evropskega raziskovalnega projekta o medijih in migracijah MEDIVA ter se udeležili zaključne 

konference tega projekta junija 2012 v Bruslju. S partnerji iz Nizozemske in drugih evropskih 

držav smo razvili projekt za prijavo na razpisu Evropske komisije o temeljnih pravicah in 

državljanstvu. 



V okviru prizadevanj Mirovnega inštituta za urejanje statusa, pravic in položaja izbrisanih 

prebivalcev Slovenije smo postavili arhiv medijskih prispevkov o izbrisanih, objavljenih v 

osrednjih medijih v zadnjih 20 letih; arhiv je sestavni del spletnega informacijskega središča o 

izbrisanih, ki ga je v letu 2012 zagnal Mirovni inštitut. Pri ustvarjanju medijskega arhiva smo 

razvili sodelovanje z medijskimi hišami, novinarji in fotografi. 

V javni razpravi o nacionalnem programu o jezikovni politiki v Sloveniji smo pristojnem 

ministrstvu prispevali predloge, v okviru katerih smo zagovarjali ukrepe, ki bi zagotovili 

boljšo zaščito in promocijo uporabe romskega jezika in jezikov narodov nekdanje Jugoslavije 

v javnih medijih v Sloveniji. Naši predlogi so bili vključeni v delovno različico nacionalnega 

programa. 

Dogodki v letu 2012 

Februar-maj 2012: izvedba 6 delavnic za aktiviste iz bošnjaške, hrvaške, črnogorske, 

makedonske in srbske skupnosti v okviru projekta Bošnjaške kulturne zveze za zagon in 

vzdrževanje skupne spletne informacijske platforme sokultura.si. 

26.-27. marec 2012: prispevek in udeležba na regionalnem simpoziju “Boj proti sovražnem 

govoru v Evropi” v okviru Centra za pluralizem in svobodo medijev, ki deluje pri Evropskem 

univerzitetnem inštitutu v Firencah. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Predlogi za vključevanje ukrepov za promocijo uporabe romskega jezika in jezikov narodov 

nekdanje Jugoslavije v javnih medijih v Sloveniji v nacionalni program o jezikovni politiki, ki 

smo jih oddali Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v okviru javne razprave 

in so dostopni na spletni strani ministrstva. 

Serija člankov o sovražnem govoru na internetu, objavljena v Medijski preži 42/maj-junij 

2012. 

Medijski arhiv v okviru spletne strani Mirovnega inštituta o izbrisanih. 

Partnerji 

Bošnjaška kulturna zveza, Zveza zvez konstitutivnih narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, 

Zveza Romov Slovenije, Mira Media (Utrecht), Center za pluralizem in neodvisnost medijev 

(Firence). 



Financerji 

Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta  

Naša poročila o medijskih reprezentacijah manjšin, analize politik in zagovorništvo so z leti 

prispevala k nekaterim izboljšavam na področju reprezentacije in integracije manjšin v 

medijski sistem v Sloveniji. Delovanje v okviru evropskih mrež in pobud nas je umestilo na 

zemljevid organizacij, dejavnih na tem področju, ter nas uveljavilo kot relevantne partnerje 

in vir informacij in ekspertize za evropske akcije, ki obravnavajo medije in manjšine. 

V letu 2013 načrtujemo nadgradnjo in ponovno oddajo projekta, ki smo ga razvili v okviru 

evropske mreže nevladnih organizacij, dejavnih na področju medijev in kulturne raznolikosti. 

Projekt je 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 letu 2013 si bomo še naprej 

prizadevali za vključevanje narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije v sistem javne 

radiotelevizije v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medijsko lastništvo in pluralizem 

Vodja projekta 

Brankica Petković 

Sodelavci in sodelavke 

Sandra Bašić Hrvatin, sodelavka 

Namen in cilji 

Monitoring, raziskovanje politik in zagovorništvo na področju medijskega lastništva, 

transparentnosti in vpliva lastništva na medijski pluralizem, kakovost in neodvisnost medijev.   

Izvedba projekta v letu 2012 

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 pri zagonu in delovanju Evropskega centra za pluralizem in svobodo medijev v 

okviru Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc, s podporo Evropske komisije; 

svetovalna vloga v ekspertnem panelu in sodelovanje v osrednjih dogodkih centra. 

Podpora pri organizaciji Panevropskega foruma o medijskem pluralizmu in novih medijih, 

junija 2012 v Evropskem parlamentu v Bruslju. 

Fokus raziskovalnega dela regionalnega projekta Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi, 

ki smo ga zagnali konec 2012, vključuje raziskovanje medijskega lastništva. 

Dogodki v letu 2012 

24.-25. januar 2012:  sodelovanje na otvoritvenem sestanku Centra za pluralizem in svobodo 

medijev v okviru Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah. 

27. junij 2012: sodelovanje in podpora pri organizaciji Panevropskega foruma o medijskem 

pluralizmu in novih medijih v Evropskem parlamentu v Bruslju. 



29.  oktober 2012:   sodelovanje na konferenci o evropski medijski politiki »Pristojnosti 

Evropske unije na področju pluralizma in svobode medijev« v organizaciji Centra za 

pluralizem in svobodo medijev v okviru Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Serija člankov o medijskem lastništvu, financiranju medijev, političnem klientelizmu in 

korupciji v medijih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji v Medijski preži št. 42/maj-junij 2012. 

Partnerji 

Evropski univerzitetni inštitut (Center za pluralizem in svobodo medijev), Peggy Valcke and 

Siobhan Grey (Panevropski forum o medijskem pluralizmu in novih medijih), regionalna 

mreža SEENPM.  

Financerji 

Open Society Foundations, Evropska komisija. 

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.  

Vodenje regionalnih projektov in iniciativ v zagovor medijskega pluralizma, javnih medijev in 

kakovostnega novinarstva ter vključevanje v sorodne globalne pobude in kampanje. 

 

 

 

 

 

 

 



Mreženje in mednarodno sodelovanje glede raziskovanja, zagovorništva in 

usposabljanja na področju medijev 

Vodja projekta 

Brankica Petković 

Sodelavci in sodelavke 

/ 

Namen in cilji 

Udeležba v regionalnih in mednarodnih mrežah na medijskem področju, razvoj rednih 

partnerstev s sorodnimi organizacijami v tujini z namenom integriranja in prispevanja k 

regionalnem in mednarodnem razvoju svobodnih in odgovornih medijev.      

Izvedba projekta v letu 2012 

Nadaljevanje aktivnega članstva v mreži South East European Network for 

Professionalisation of the Media (SEENPM), ter v evropski mreži za manjšine in medije 

Tuning Into Diversity (pod vodstvom Mira Media iz Nizozemske). Sodelovanje v konzorciju 

evropskih organizacij, ki zagovarjajo in spremljajo dostop do informacij javnega značaja in 

transparentnost delovanja državnih organov (pod vodstvom organizacije Access Info Europe 

iz Španije).  

Sodelovanje v mreži SEENPM je vključevalo izdelavo poročila o svobodi medijev v Sloveniji, ki 

je bilo vključeno v regionalno poročilo in distribuirano ciljnim javnostim v regiji in Evropski 

uniji. 

Redno sodelovanje s Fundacijo Guardian, ki je vključevalo partnerstvo pri prijavah projektov 

na razpise Evropske komisije in pri zagonu novega regionalnega projekta Opservatorij 

medijev v Jugovzhodni Evropi. Sodelovanje s Fundacijo Guardian je vključevalo tudi našo 

promocijo evropske nagrade »European Press Prize 2012«, pri kateri je ta fundacija ena od 

soustanoviteljic, v medijskih skupnostih v državah Vzhodne in Srednje Evrope. 

 



Redno sodelovanje z Makedonskim inštitutom za medije, ki je v letu 2012 vključevalo 

organizacijo dvodnevnega študijskega obiska 12 urednikov osrednjih makedonskih medijev v 

Sloveniji. 

Partnerstvo z Medijskim centrom Sarajevo pri projektu o medijih in boju proti diskriminaciji v 

Bosni in Hercegovini: sodelovanje pri izidu priročnika za novinarje v bosanskem jeziku na 

podlagi sorodnega priročnika, ki ga je izdal Mirovni inštitut. 

Sodelovanje z medijskim programom Open Society Foundations pri izdelavi, prevodu in javni 

razpravi o poročilu za Slovenijo v okviru mednarodnega projekta Vpliv digitalizacije na medije 

(Mapping Digital Media). 

Zagon pobude »Primerjanje medijskih reform« (»Comparing Media Reforms«) za 

povezovanje raziskovalcev in akterjev medijskih reform v različnih regijah sveta, primerjanje 

reform, izmenjavo znanj in izkušenj ter spodbujanje sodelovanja in skupnega delovanja. 

Dogodki v letu 2012 

20.-21. september 2012: udeležba na regionalni konferenci v Beogradu o položaju medijev v 

Jugovzhodni Evropi v organizaciji Predstavnika za svobodo medijev OVSE. 

5.-6. november 2012: organizacija študijskega obiska 12 urednikov osrednjih medijev iz 

Makedonije, vključno s serijo predavanj, sestankov in srečanj s predstavniki medijev in 

regulatorjev medijev v Sloveniji. 

29.-30. november 2012: organizacija trans-regionalne konference »Primerjanje medijskih 

reform« v Ljubljani. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Vmesno poročilo o svobodi medijev v Jugovzhodni Evropi, ki ga je novembra 2012 izdelala 

mreža SEENPM in vključuje poglavje o Sloveniji. 

Članek o »watchdog« vlogi medijev za spletni portal Medijskega centra Sarajevo, namenjen 

regionalnem občinstvu.  

Priročnik o medijih in diskriminaciji v bosanskem jeziku, v partnerstvu med Medijskim 

centrom Sarajevo in Mirovnim inštitutom. 

 

 



Partnerji 

Mreža SEENPM, Makedonski inštitut za medije, Medijski center Sarajevo, Mreža za manjšine 

in medije, ki jo koordinira Mira Media iz Utrechta, Fundacija Guardian, Medijski program 

Open Society Foundations, Program Vzhod-Vzhod Open Society Foundations, Predstavnik za 

svobodo medijev OVSE, Access Info Europe (Španija), Free Press (ZDA) itn. 

Financerji 

Open Society Foundations, Evropska komisija, Fundacija Guardian, Nemško veleposlaništvo v 

Makedoniji. 

Nadaljevanje projekta  

Nadaljevanje sodelovanja v regionalnih in mednarodnih mrežah ter razvijanje novih 

partnerstev v okviru regionalnih, evropskih in globalnih prizadevanj za raznolikost medijev in 

medijskega lastnišva, za neodvisne in močne javne medije ter za splošni in neoviran dostop 

do komunikacij.  

V 2013 načrtujemo nadgradnjo sodelovanja s pobudniki in raziskovalci medijskih reform v 

različnih regijah sveta, ki smo ga začeli s konferenco »Primerjanje medijskih reform« 

novembra 2012 v Ljubljani. Načrtujemo srečanje v okviru letne konference ameriške 

organizacije Free Press o medijskih reformah ter izmenjavo obiskov z akterji v Ugandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi – Krepitev zmogljivosti in 

vzpostavljanje koalicij za spremljanje integritete medijev in pospeševanje 

medijskih reform 

Vodja projekta 

Brankica Petković 

Sodelavci in sodelavke 

Franja Arlič, Aldo Milohnić, Jasna Babič, Jovana Mihajlović Trbovc 

Namen in cilji 

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. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Vzpostavitev projektnih timov v vseh partnerskih organizacijah, ki sodelujejo pri 

uresničevanju projekta (december 2012). Koordinacija priprave na izvedbo otvoritvenega 

sestanka partnerjev v Ljubljani ter otvoritvenega sestanka v organizaciji Evropske komisije v 

Bruslju.  

Dogodki v letu 2012 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

/ 



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. 

Nadaljevanje projekta  

Dejavnosti projekta v 2013 bodo vključevale razvoj metodologije za spremljanje integritete 

medijev (izdelavo indeksa oziroma indikatorjev), regionalno delavnico za raziskovalce, ki 

bodo spremljali integriteto medijev po skupni metodologiji, izvedbo raziskave, izdelavo 

raziskovalnih poročil, pripravo in distribucijo sprotnih kratkih analiz o  integriteti medijev, 

izvedbo razpisa in podelitev donacij za raziskovane novinarske projekte in zagovorniške 

projekte nevladnih organizacij s področja medijev, regionalno delavnico za raziskovalne 

novinarje v sodelovanju s Fundacijo Guardian, zagon regionalnega observatorija medijev in 

regionalnega spletnega portala o integriteti medijev. 
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Ženski center Nyamirambo – ženske za ženske 

Vodja projekta 

Vlasta Jalušič (vodja) , Maja Ladić (koordinatorka) 

Maja.ladic@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Barbara Vodopivec (društvo Humanitas – zunanja evalvacija), Marie Aimee Umugeni (NWC) 
Vestine Mutangampundu (NWC), Catherine Ndayizeye (NWC), Sarah R. Harting (NWC), 
Stroma Cole (University of the West of England). 

Namen in cilji 

Cilj projekta je povečati kapacitete že obstoječega Ženskega centra in njegov vpliv v lokalni 

skupnosti na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, ekonomskega 

opolnomočenja depriviligiranih žensk, vzpodbujanja sodelovanja žensk v lokalni oblasti, 

osveščanja o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah žensk. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Projektne aktivnosti so se izvajale v skladu s projektnim načrtom in brez večjih težav (z 

manjšimi časovnimi zamiki, ki pa niso vplivali na sam projekt). Do spremembe je prišlo pri 

zunanji evalvaciji – dr. Ireno Weber je zamenjala mag. Barbara Vodopivec iz društva 

Humanitas. Pri NWC pa je v času porodniškega dopusta Marie Aimee Umugeni vlogo vodje 

pisarne prevzela Vestine Mutangampundu. Projekt je bil zaključen 1. 10. 2012, ko smo 

financerju oddali končno poročilo.  

Dogodki v letu 2012 

V januarju 2012 je dr. Stroma Cole izvedla 6-dnevni trening o skupnostnem turizmu za 

članice NWC in nekatere druge ženske iz lokalne skupnosti; v aprilu sta dve članici NWC šli na 

študijski obisk k Sunny Skies Women's Project v Kampalo (Uganda); junija so NWC obiskali 

člani humanitarno-medicinske odprave iz Slovenije in izvedli 4 delavnice za dekleta, ženske, 

fante in moške iz lokalne skupnosti; julija sta NWC obiskala novinarja BBC Fast Track in 



posnetke o NWC vključila v kratki dokumentarni film o vlogi žensk v Ruandi; v avgustu je 

NWC obiskal direktor agencije Go Barefoot iz VB, ki želi z NWC vzpostaviti sodelovanje; v 

septembru je koordinatorka projekta predstavila izkušnjo NWC s področja turizma na 

mednarodni znanstveni konferenci »Encuentros: responsible tourism«; tečaji in delavnice 

(angleščina, opismenjevanje, ročna dela, šivanje, zdrava prehrana, spolno in reproduktivno 

zdravje itd.) za ženske iz lokalne skupnosti so se izvajali redno (vse leto). 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Novice o pomembnejših dogodkih/treningih/delavnicah in o sodelovanju z mediji so na 

spletni strani: www.nwc-kigali.org (pod News) in na Facebook profilu NWC: 

http://www.facebook.com/nwc.kigali; članek »Obisk iz Ruande« v časopisu Vestnik, 1. 3. 

2012; NWC v dokumentarnem filmu BBC Fast Track »How women have rebuilt Rwanda«:  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/fast_track/9752411.stm ; članek o NWC v 8. 

številki Slogopisa; končno poročilo objavljeno na spletni strani Mirovnega inštituta. 

Partnerji 

Društvo Humanitas, Ženski center Nyamirambo, New Dawn Associates, Center for Gender, 

Culture and Development (Kigali Institute of Education), lokalna skupnost Nyamirambo. 

Financerji 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS , Open Society Foundations. 

Nadaljevanje projekta  

Vsi cilji projekta so bili doseženi oz. vsaj delno doseženi, vendar NWC še vedno ni samostojna 

in samozadostna organizacija, kar na dolgi rok pomeni velik izziv za njen obstoj. Vsekakor bi 

bilo potrebno z aktivnostmi NWC za lokalne ženske nadaljevati (in celo razmisliti o širitvi na 

širše lokalno okolje). Med izvajanjem tega projekta se je izkazalo, da nekatere članice bolj 

zanimajo profitne dejavnosti kot delovanje NVO, zato bi bilo smiselno razmisliti o spremembi 

statusa NWC ali o ustanovitvi ločene profitne organizacije (NWC pa bi nadaljeval dosedanje 

delo). V letu 2012 smo prijavili 3 večje projekte (EU razpisi, prijavitelj Mirovni inštitut) in 8 

manjših (prijavitelj NWC), vendar nismo bili uspešni.   

http://www.nwc-kigali.org/
http://www.facebook.com/nwc.kigali
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/fast_track/9752411.stm


Študija o vlogi moških v enakosti spolov v Evropi 

Vodja projekta 

Majda Hrženjak 

Majda.hrženjak@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

/ 

Namen in cilji 

Namen študije je analizirati položaje moških v izobraževanju, družinskem življenju, na trgu 

dela, v zdravju in nasilju z vidika enakosti spolov v EU 27 in EFTA državah ter integrirati 

perspektivo kritičnih študij moškosti v raziskovanje in politike enakosti spolov. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Izvedba mednarodne delavnice in zaključne konference ter dveh projektnih delavnic. 

Pisanje zaključnega komparativnega poročila, ki ga bo publicirala EC.      

Dogodki v letu 2012 

13. januar, Bruselj: mednarodna delavnica »Vključevanje moških v strategije enakosti 

spolov«. 

14. september, Bruselj: zaključna konferenca: »Vloga moških v enakosti spolov: evropski 

uvidi in strategije«.  

 

 

 



Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

http://www.roleofmen.eu/ 

Hrženjak, M. (2013). “Negotiating masculinity in informal paid care work” International 

review of Sociology (v procesu objave). 

Hrženjak, M. (2013). “Oblačilne prakse kot označevalci spola in kompleksnih pripadnosti pri 

mladih”. V: Pušnik, M., Fajt, E.: “Študije mode na Slovenskem”. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede (v procesu objave). 

Partnerji 

Contractors: L& R Social Research, Vienna (www.lrsocialresearch.at), Dissens Research, Berlin 

(www.dissens.de), abz*austria, Vienna (www.abzaustria.at), INBAS, Frankfurt-M./Brussels 

(www.inbas.de). 

Members of the Scientific Team:  

Jeff Hearn (University of Linköping, Sweden, and Hanken School of Economics, Helsinki, Finland),  

Majda Hrzeniak (Peace Institute, Ljubljana), Elli Scambor (Männerberatung Graz), Christian Scambor 

(Männerberatung Graz), Øystein Gullvåg Holter (Centre for Gender Research, University of Oslo), 

Sophia Belghiti-Mahut (Université de Montpellier). 

National experts in EU 27 plus 4 EFTA states 

Financerji 

EU program Progress, Open society fundations 

Nadaljevanje projekta  

Projekt bo konec leta 2012 zaključen, skladno s projektnim načrtom. V  2013 projektna 

skupina načrtuje diseminacijske aktivnosti, zlasti publiciranje.  

 

 

http://www.roleofmen.eu/
http://www.lrsocialresearch.at/
http://www.dissens.de/
http://www.abzaustria.at/


Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki 

Vodja projekta 

Iztok Šori, koordinator na Mirovnem inštitutu 

iztok.sori@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Živa Humer, Milica Antić Gaber (FF,UNI LJ), dr. Tina Kogovšek (FF,UNI LJ), dr. Irena Selišnik 

(FF,UNI LJ),  Sara Rožman (FF,UNI LJ),  Slavko Gaber (PF UNI LJ), Pavel Zgaga, Veronika 

Tašner. 

Namen in cilji 

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. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Raziskovalna skupina se je redno srečevala na sestankih, na katerih so diskutirali o 

konceptualnem in metodološkem okviru projekta. Raziskovalci in raziskovalke so preučevali 

dostopno literaturo in zbirali empirične podatke; glavne ugotovitve so vključili v skupno 

bazo. Pričele so se tudi priprave za pisanje znanstvenih tekstov.   

Dogodki v letu 2012 

V letu 2012 v okviru projekta ni bilo organiziranih javnih dogodkov. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

/ 



Partnerji 

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 

Nadaljevanje projekta  

Aktivnosti, izvedene v letu 2012, so sledile načrtovanim. V naslednjem letu bo raziskovalna 

skupina nadaljevala z delom in med drugim izvedla empirično raziskavo (fokusne skupine) ter 

pričela pisati članke o glavnih ugotovitvah. 



Intimni življenjski stili študentov v Sloveniji  

Vodja projekta 

Roman Kuhar 

Roman.kuhar@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Tina Kogovšek (FDV), Alenka Švab (FDV), Irena Klavs (IVZ), Ivan Bernik (IVZ). 

Namen in cilji 

Intimni življenjski stili študentov v Sloveniji je inter-institucionalni temeljni raziskovalni 

projekt. Cilj projekta je v preverjanju, ali so intimni življenjski stili študentov v Sloveniji – pri 

tem imamo posebej v mislih intimna razmerja in seksualno vedenje – opredeljeni (tudi) z 

naraščajočim individualizmom, permisivnostjo in ukinjanjem razlik po spolu. Rezultate bomo 

primerjalno analizirali, predstavljali pa bodo indikator latentnih vidikov kulture in družbenih 

trendov v Sloveniji. Projekt bo torej prispeval k boljšemu razumevanju pomembnega, a v 

znanosti spregledanega vidika družbenih sprememb v Sloveniji.     

Izvedba projekta v letu 2012 

Leta 2012 je bil projekt zaključen. Raziskovalna skupina je nadaljevala svoje delo predvsem 

na analizi zbranega empiričnega gradiva in na prvih znanstvenih člankih, ki bodo objavljeni v 

prihodnjem letu. Poleg tega je bilo izvedenih nekaj javnih predstavitev rezultatov. Kljub 

temu, da je projekt končna, bo skupina nadaljevala s svojim delom – pripravlja knjigo s 

pregledom rezultatov raziskave. 

Dogodki v letu 2012 

1. Referat na konferenci: “Students’ intimate life styles in Slovenia: The inconsistencies 

between values and (sexual) praxis” (konferenca: IASSCS VIII Conference: Naming and 

Framing: The Making of Sexual (In)Equality, Madrid, July 6-9, 2012). 

2. Referat na konferenci: “Students' sexual behavior in Slovenia” (konferenca: 10th 

Conference of the European Sociological Association, Geneva, September 7-10, 2012). 



3. Predstavitev rezultatov na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva (8. 

november 2012) 

4. Okrogla miza “Sociološki vidiki intimnih življenjskih slogov študentk in študentov” – 

predstavitev rezultatov in razprava: Cafe Open (October, 23, 2012) 

5. Predstavitev rezultatov in razprava: “Strokovni posvet o HIV/aids preventivi” (Legebitra), 

6. november 2012. 

5. Okrogla miza “Zgodovina raziskovanja seksualnosti v Sloveniji”: Filozofska fakulteta 

(November 12, 2012)      

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

1. KOGOVŠEK, Tina, BERNIK, Ivan, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. Študentska spolnost v 

Sloveniji : zelo serijska, zelo monogamna?. V: ROŽMAN, Sara (ed.), CRNOVIĆ, Deja (ed.). 

Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 

2012, pp. 30-31. 

2. Video posnetek okrogle mize “Sociološki vidiki intimnih življenjskih slogov študentk in 

študentov”: http://open.si/?p=11615 

Partnerji 

Fakulteta za družbene vede 

Inštitut za varovanje zdravja 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 

Nadaljevanje projekta  

Projekt je dosegel vse svoje cilje. Raziskovalna skupina bo kljub temu nadaljevala s svojim 

delom, predvsem z javnimi predstavitvami rezultatov in promocijo knjige, ki naj bi izšla v 

naslednjem letu. Hkrati načrtujemo longitudinalno raziskovanja tega področja. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 KULTURNA POLITIKA 



Učinkovitost podpore ustvarjalcem na področju književnega ustvarjanja 

2004–2011 

Vodja projekta 

Maja Breznik 

Maja.breznik@guest.arnes.si 

Sodelavci in sodelavke 

Maja Breznik, Aldo Milohnić, Boris Mance 

Namen in cilji 

Namen raziskave je bil proučiti položaj kulturnih delavcev v vzajemnih učinkih založniške 

industrije in javnih podpornih mehanizmov. Z raziskavo smo se oddolžili aktualnemu 

problemu širjenja atipičnih oblik zaposlovanja, prekarizaciji in vse večji revščini ljudi, ki 

delajo. 

Izvedba projekta v letu 2012 

- Proučevanje literature 
- Spletna anketa 
- Fokusne skupine  
- Končno poročilo 

Dogodki v letu 2012 

Raziskovalnega poročila naročnik še ni ocenil in dotlej ne smemo javno objavljati rezultatov 

raziskave. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

1. Breznik, M., Milohnić  A., Mance, B. (2011). Učinkovitost podpore ustvarjalcem na 

področju književnega ustvarjanja 2004–2011, raziskovalno poročilo, , 67 str.(kopija dostopna 

v knjižnici MI). 



Objave, povezane s temo raziskave:  

2. Breznik, M. The double role of the writer as worker and rentier. Primer. književ., jun. 2012, 

letn. 35, št. 1, str. 141–155. [COBISS.SI-ID 49283170].  

3. Milohnić, A. (2012) O »produktivizaciji« in »fleksibilizaciji« delavcev v kulturi. Borec ( v 

tisku). 

4. Breznik, M. (2012). Proletarizacija delavcev v kulturi. Borec  (v tisku). 

Partnerji 

Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 

Financerji 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

Nadaljevanje projekta  

Kratek projekt z zelo nizkim proračunom je prva študija o družbenoekonomskem položaju 

pisateljev in prevajalcev. Posebej pomembni so manj znani življenjski in delovni pogoji 

samozaposlenih, ki so zelo izpostavljeni revščini, intenzivnemu delu in zdravstvenim 

težavam, četudi gre za dokaj mlado skupino. Nadaljevanje projekta je negotovo zavoljo 

varčevanja in netransparentnosti javnega financiranja. Če ne bomo dobili novega naročila, 

bomo to problematiko zagotovo vključili v splošno proučevanje delovnih razmerij. 

 

 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=49283170


Ekonomija kulture – projekt AWARD (Awareness Raising and Education for 

Development and Culture) 

Vodja projekta 

Aldo Milohnić 

aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Sodelavci in sodelavke iz partnerskih organizacij 

Namen in cilji 

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. 

Izvedba projekta v letu 2012 

V prvi polovici leta so partnerji pripravili vprašalnik, ki je bil namenjen uslužbencem v 

lokalnih skupnostih, začela je delovati spletna stran projekta, potekale so tudi druge 

aktivnosti, ki so predvidene v časovnem načrtu projekta. Na strateškem posvetu, ki je bil 24. 

aprila 2012 v Bruslju, smo analizirali dotedanji potek projekta in uskladili načrt dejavnosti v 

prihodnjem obdobju. V trenutni fazi projekta je poudarek na delavnicah, izmenjavi dobrih 

praks, rednem objavljanju novih vsebin na spletni strani projekta in zbiranju vprašalnikov, ki 

jih izpolnijo predstavniki lokalnih skupnosti. 

Dogodki v letu 2012 

Delavnica AWARD-projekta je potekala od 22. do 24. novembra 2012 v Parizu kot del širšega 

dogodka (European Campus of local and regional authorities for culture) v organizaciji 

Association of European Cities and Regions for Culture 'Les Rencontres'. Delavnica je 

potekala na temo vloge lokalnih skupnosti pri vključevanju kulture v razvojno sodelovanje v 



pogojih ekonomske krize, politike varčevalnih ukrepov in proračunskih rezov, kar vpliva na 

občutno krčenje sredstev, ki jih lokalne skupnosti namenjajo mednarodnemu sodelovanju. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Vmesna poročila, predstavitve, besedila in druga gradiva so dostopna na spletni strani 

projekta: www.awardproject.eu. 

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 Fundations. 

Nadaljevanje projekta  

Projektna skupina pripravlja navodila, priporočila, izobraževalna gradiva in kazalce, ki bodo v 

spodbudo lokalnim skupnostim, da temo “kultura in razvoj” vključijo v razne oblike 

mednarodega  sodelovanja. Projektni partnerji so sklenili, da bo prihodnje leto v Ljubljani 

potekal mednarodni seminar na temo kulturnih industrij in razvoja lokalnih skupnosti. Do 

leta 2014, ko bo projekt zaključen,  bo projektna skupina izvedla raziskavo o inovativnih 

projektih in dobrih praksah, razvila module za izvedbo delavnic, pripravila izobraževalna 

gradiva, spodbujala razprave med udeleženci delavnic in seminarjev, organizirala javne 

dogodke, predstavila rezultate projekta in izdala zaključno publikacijo. 



Projekti kulturne politike 

Vodja projekta 

Aldo Milohnić 

aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Sodelavci in sodelavke z MI in partnerskih organizacij 

Namen in cilji 

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

Izvedba projekta v letu 2012 

V marcu je potekalo dvodnevno srečanje s predstavniki Mediacentra Sarajevo in OSF Bosna 

in Hercegovina, na katerem smo razpravljali o možnih skupnih projektih na področju 

kulturnih politik. Skupni projekt bi bil namenjen spodbujanju sodelovanja med raznimi akterji 

iz jugovzhodne Evrope in drugih regij (npr. Skandinavije) na področju kulture in raziskovanja. 

Realizacija projekta je seveda odvisna od uspešnosti skupne aplikacije na ustrezne razpise za 

podelitev finančnih podpor v letu 2013 in naprej. 

V maju smo bili povabljeni na sejo Nacionalnega sveta za kulturo, na kateri smo predstavili 

analizo in oceno vladne uredbe o samozaposlenih v kulturi. 

Dogodki v letu 2012 

Referat o položaju samozaposlenih v kulturi v okviru javne seje Nacionalnega sveta za 

kulturo 10. maja 2012. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Milohnić, A. (2012). »Mnenje o predlogu uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 

samozaposlenih v kulturi«. Ljubljana,  http://nsk-slo.si/index.php/seje/seja/113. 



Milohnić, A. (2012). Radical amateurism. V: Knežević, Jelena (ur.). Priručnik Raškolovanog 

znanja. Beograd: Teorija koja hoda,  str. [103–108, 213–219, 323–328]. 

Milohnić, A. O »produktivizaciji« in »fleksibilizaciji« delavcev v kulturi. Borec (v tisku). 

Milohnić, A. »Performing Labour Relations in the Age of Austerity«. Performance Research 

(On Labour and Performance), letn. 18, št. 1 (v tisku). 

Partnerji 

Mediacenter Sarajevo 

Financerji 

Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta  

Pozitivno je, da smo dobili priložnost, da na javni seji NSK predstavimo naše ugotovitve o 

možnih posledicah uredbe o samozaposlenih v kulturi na to skupino kulturnih delavcev, kar 

je bilo potem povzeto tudi v medijskih poročilih. Žal pa ne moremo biti zadovoljni z 

uspešnostjo drugih načrtovanih projektov: naš izobraževalni projekt na področju založništva 

ni prejel podpore zaradi krčenja sredstev Javni agenciji za knjigo; enaka usoda je doletela 

tudi projekt »Socialni položaj samozaposlenih v kulturi in priporočila za njegovo izboljšanje«, 

ki ga Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport ni izbralo za financiranje. Ne glede na 

neugodne razmere za pridobivanje sredstev na področju raziskav kulturnih politik, bomo s 

prijavljanjem projektov vsekakor nadaljevali tudi v prihodnjem letu. 

 

 

 

 



Knjižna zbirka Politike 

Vodja projekta 

Aldo Milohnić 

aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Irena Woelle, Olga Vuković, Mojca Hudolin, Michelle Gadpaille, Jasna Babič, Stane Peklaj. 

Namen in cilji 

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. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Zadnja knjiga v zbirki (Vojna in mir: refleksije dvajsetih let, ur. V. Jalušič in L. Kreft) je izšla v 

letu 2011. V letu 2012 smo kandidirali za sredstva na razpisu Javne agencije za knjigo s 

študijo Ane Frank o položaju žensk v islamu (na primeru Turčije), a knjiga žal ni bila izbrana za 

financiranje. V pripravi je srbski prevod knjige Vlaste Jalušič Zlo nemišljenja, ki je izšla v zbirki 

Politike leta 2009. 

Dogodki v letu 2012 

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

Mirovnega inštituta. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Recenzije nekaterih prejšnjih izdaj v medijih ter znanstveni in strokovni periodiki. 



Partnerji 

Kontinuirani samostojni projekt Mirovnega inštituta. 

Financerji 

/ 

Nadaljevanje projekta  

Kljub neugodnim razmeram bi radi v letu 2013 izdali vsaj eno novo knjigo in tako ohranili 

kontinuiteto delovanja zbirke.  Do zdaj smo v zbirki Politike izdali 18 knjig v 21 zvezkih, od 

tega je bilo 12 dvojezičnih slovensko-angleških izdaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 EAST EAST IN SECONDARNA DISEMINACIJA 

 

 

 

 

 



Delavsko-punkerska univerza 

Vodja projekta 

Luka Mesec 

Mesec.luka@gmail.com 

Sodelavci in sodelavke 

Rok Kogej, Andraž Mali, Anej Korsika, Martin Hergouth, Sašo Furlan, Asta Vrečko, Andraž 

Mali, Sašo Slaček, Primož Krašovec, Jan Kostanjevec, Lidija Radojević, Gregor Cerjak, Jernej 

Habjan, Brigita Gračner, Tibor Rutar, Ana Štromajer. 

Namen in cilji 

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.  

Izvedba projekta v letu 2012 

V prvi polovici 2012 je DPU nadaljeval s svojim 15. letnikom (»Financializacija«) ter s filmskim 

in študijskimi bralnimi seminarji. Maja smo izvedli Prvomajsko šolo, novembra smo pričeli s 

16. letnikom (»Dvojna kriza evrointegracij«) ter z novim filmskim in študijskimi bralnimi 

seminarji. Preostanek našega programa v letu 2012 so sestavljali okrogla miza na temo 

varčevalnih ukrepov in dva East-East dogodka (poleg Prvomajske šole), in sicer v Zagrebu in 

Beogradu.  

Dogodki v letu 2012 

Od januarja do maja je DPU nadaljeval s svojim ciklom predavanj o financializaciji, oktobra pa 

je pričel z novim ciklom (»Dvojna kriza evrointegracij«) (november–december).  

Prav tako smo nadaljevali s filmski in šestimi študijskimi bralnimi seminarji (januar–maj). 

Bralni seminarji so bili: »Na poti v družbo znanja«, »Financializacija« ter »Razlika in 

ponavljanje«. Nova skupina seminarjev se je pričela izvajati z oktobrom: filmski in trije 



študijski bralni seminarji (»Na poti v družbo znanja 2: teorija človeškega kapitala«, »Marxov 

Kapital« in »Vrednostna kritika«) (oktober–december). 

Maja smo izvedli Prvomajsko šolo na temo »Prihodnost evropskih integracij: leve 

perspektive«. Prvomajski šoli sta sledila dva vsebinsko sorodna dogodka v Zagrebu (»Dve 

desetleći poslije kraja socijalizma«) in  Beogradu (»Budućnost evropskih integracija, politička 

ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive«).  

15. februarja je bila izvedena okrogla miza »Primer Predrag Topić ali Solidarnost na 

preizkušnji, 24. oktobra je bil v sodelovanju z Založbo Sophia izveden »Pogovor ob izidu dveh 

knjig Davida Harveya«, 23. novembra pa javna tribuna z naslovom »Kaj moramo vedeti o 

varčevalnih ukrepih«.  

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Spletne strani projekta (samo v slovenščini): 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/user/WorkersandPunksUni?feature=watch.    

Partnerji 

Agregat, Klub Gromka, Metelkova Mesto, Infoshop, Pekarna – Magdalenske mreže, Polituss, 

Radio Marš, Radio Študent, Sociopatija, ŠFD, Tribuna, Vest.si,  ZSSS, 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 

Open Society Fundations, Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.  

Nadaljevanje projekta  

Projekt je bil z odobravanjem sprejet tako med udeleženci kot med organizatorji. V letu 2012 

smo začeli že s 16. ciklusom predavanj, v tem letu pa je program dobil tudi svoj največji obseg 

doslej: v okviru 15. letnika je DPU obiskalo več poslušalcev kot kdajkoli doslej. Prvomajska 

šola se je izkazala za velik uspeh in odprla veliko problematik, ki jih zdaj obdeluje program v 

letu 2012/13 (zlasti v okviru letnika predavanj). Podobne aktivnosti se bodo izvajale tudi v 

http://www.dpu.mirovni-institut.si/
http://vimeo.com/user6120181
http://www.youtube.com/user/WorkersandPunksUni?feature=watch


letu 2013, poskušali pa jih bomo razširiti z lastnimi raziskovalnimi projekti (npr. z 

raziskovalnim seminarjem o vrednostni formi).    

 

 

 

 



Spletna stran Mirovnega inštituta 

Vodja projekta 

Jasna Babič 

Jasna.babic@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

/ 

Namen in cilji 

Spletna stran Mirovnega inštituta je namenjena informiranju širše javnosti o delovanju 

inštituta. Hkrati pa ima tudi aktivno funkcijo, in sicer delovati kot komunikator z javnostjo. 

Izvedba projekta v letu 2012 

V letu 2012 smo nadaljevali z rednim vzdrževanjem spletne strani. Za večjo in hitrejšo 

informiranost smo odprli tudi facebook profil Mirovnega inštituta, na katerem redno 

obveščamo o projektih in aktivnostih MI. Poleg obveščanja o rednih dejavnostih na MI smo 

novičniški del razširili in vanj vključili objave o dodatni angažiranosti naših sodelavcev in 

pojavnosti v medijih (nastopi na RTV, intervjuji, gostovanja na omizjih, objave člankov in 

kolumn itd.). S tem smo dosegli večjo dinamičnost in omogočili dodatne vire informacij. 

Ravno tako smo v letu 2012 izdelali podstran za projekt Transcontinental Cooperation in 

Addressing Labour Conditions and Labour Relations in the Times of Economic Crisis and 

Social Reforms ( http://www.mirovni-institut.si/labour/). 

Dogodki v letu 2012 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Spletna stran Mirovnega inštituta je dostopna na naslovu http://mirovni-institut.si. 

http://www.mirovni-institut.si/labour/


Partnerji 

/ 

Financerji 

Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta  

Spletno stran bomo redno vzdrževali. Zaradi vse večjih potreb in tehničnih zahtev pri 

predstavitvah delovanja Mirovnega inštituta in njenih sodelavcev načrtujemo prenovo 

spletne strani. Ravno tako bomo v letu 2013 uvedli spletni novičnik, ki bo izhajal enkrat 

mesečno oz. glede na dinamiko delovanja inštituta.  



East East Beyond Borders Program 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik 

mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Mojca Frelih, Luka Mesec, Brankica Petković, Lana Zdravković, Bojan Kuljanac (Društvo za 

pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice). 

Namen in cilji 

Program teži k integraciji tematik, ki so v okviru strateškega fokusa MI: 1. mediji, 2. manjšine 

in človekove pravice, 3. politika, 4. kulturna politika in 5. spol, z namenom prispevati h 

kritični evalvaciji dogodkov in politik v Srednji in Vzhodni Evropi, na Balkanu in globalno.   

Izvedba projekta v letu 2012 

Projekti: 

- Prihodnost evropskih integracij: pogledi s periferije Jugovzhodne Evrope.  

- Moč alternativnih medijev: izkušnje iz Jugovzhodne Evrope. 
- Čezmejne izkušnje  Civilna družba: bistvo ali nadomestek. 
- Primerjava medijskih reform – lekcije iz transformacije medijskega sistema v 

postsocialističnih državah Jugovzhodne Evrope v zadnjih dveh desetletjih in primerjava z 
reformami medijskih sistemov v drugih regijah. 

Dogodki v letu 2012 

Simpozij, študijski obiski, konference, delavnica, spletne strani. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Pojavljanje v medijih, na spletnih straneh MI in partnerjev. 



Partnerji 

Različni partnerji – odvisno od posameznega projekta  

Delavsko-punkerska univerza (MI), Association of Students of Political Science POLITUSS, 

Centar za radničke študije (Zagreb), Association of Philosophy Students (Zagreb), Kontekst 

galerija (Beograd), Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice (Ljubljana), 

Ulični suputnik (Zagreb), SMart Kolektiv (Beograd), Centar za mirovne studije (Zagreb) in 

Turkish Economic and Social Studies Foundation (Istanbul), South East European Network for 

Professionalisation of the Media, SEENPM (vključuje medijske centre in inštitute v Albaniji, 

Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, na Madžarskem, Kosovu, v Makedoniji, Moldaviji, 

Črni Gori, Romuniji in Srbiji). 

Financerji 

East East Beyond Borders Program (Open Society Foundations), Mestna občina Ljubljana, 

Študentska organizacija Slovenije, Kralji ulice, Evropska komisija, Balkan Trust for Democracy, 

IFEX, Medijski program (OSF).  

Nadaljevanje projekta  

Program se bo spremenil in razvil v smeri dodajanja globalne dimenzije k EEBBP-strategiji za 

2013.  

 



Knjižnična, informacijska in bibliografska dejavnost knjižnice Mirovnega 

inštituta 

Vodja projekta 

Julija Magajna 

Julija.magajna@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

/ 

Namen in cilji 

Knjižnična dejavnost: nabava, obdelava, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva 

notranjim in zunanjim uporabnikom. 

Informacijska dejavnost: osnovno informacijsko opismenjevanje uporabnikov knjižnice. 

Bibliografska dejavnost: izdelava bibliografij sodelavcev, zaposlenih na Mirovnem inštitutu. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Izvajanje knjižnične, informacijske in bibliografske dejavnosti 
Nabava: 55 enot gradiva, Katalogizacija:  monografije: 129 enot, serijske publikacije: 4 
enote, bibliografske enote: 77 enot. Izposoja: novovpisani: 49 članov, skupno število:  771 
članov, obiski članov: 276 obiskov, transakcije članov:  777 transakcij, medknjižnična 
izposoja: 23 transakcij. 
Informacijska dejavnost: svetovanje uporabnikom pri izbiri strokovnega gradiva z izbranega 
tematskega področja.  
Vzdrževanje in hranjenje gradiva: čiščenje, urejanje in razporejanje gradiva. 
Izobraževalna dejavnost in izpopolnjevanje: udeležba na tečaju 'COBISS 3 katalogizacija' 
Izdelava testnih zapisov za pridobitev pooblastil v programskem okolju za COBISS 3 
Katalogizacije.  
Knjižnična dejavnost v oddelčni knjižnici zavoda Maska – zavoda za založniško, kulturno in 
producentsko dejavnost:  zbiranje, pregledovanje, vpisovanje, hranjenje in posredovanje 
gradiva zavoda Maska. 
 



Dogodki v letu 2012 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

/ 

Partnerji 

/ 

Financerji 

Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta  

Knjižnica Mirovnega inštituta je v letu 2012 izvedla svoje knjižnične, informacijske in 

bibliografske dejavnosti uspešno in v skladu z namenom. V letu 2013 bo na enak način 

nadaljevala z vsemi dejavnostmi, ki so v skladu z njenimi nameni in cilji delovanja. 



       POSEBEN PROJEKT V 2012 

Obletnica Zavoda za odprto družbo – Slovenija in Priznanje Živka Pregla 

Vodja projekta 

Aldo Milohnić 

Aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci in sodelavke 

Brankica Petkovič (sovodja), Jasna Babič (video dokumentacija, spletna stran, tehnična 

podpora), Maja Ladić (organizacijska podpora). 

Namen in cilji 

S tem projektom smo spomnili na 20. obletnico ustanovitve Zavoda za odprto družbo – 

Slovenija, nepridobitne fundacije, ki je delovala v Sloveniji od leta 1992 do 2000 kot del 

mreže OSF ter podpirala razvoj civilne družbe, kulture, visokega šolstva, založništva, 

neodvisnih medijev, zdravstva itn. 

Izvedba projekta v letu 2012 

Del projekta je bila tudi podelitev Priznanja Živka Pregla, ki 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. 

Dogodki v letu 2012 

Osrednji dogodek je potekal 5. junija 2012 v Mestnem muzeju v Ljubljani; prvi del programa 

je bil namenjen počastitvi 20. obletnice ustanovitve Zavoda za odprto družbo, drugi del pa 



svečani podelitvi Priznanja Živka Pregla. Priznanje je prejel Irfan Beširević, aktivist, ki sodeluje 

s številnimi skupinami (Nevidni delavci sveta, izbrisani, Socialni center Rog itn.). V 

popoldanskem delu programa je bila okrogla miza, na kateri je potekala razprava o 

ekonomskem, političnem in kulturnem položaju v 90. letih, ko je v Sloveniji deloval Zavod za 

odprto družbo. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2012 

Tiskani program dogodka, medijska poročila, razne objave na spletnih straneh Mirovnega 

inštituta, Slovenske filantropije itn. 

Partnerji 

Slovenska filantropija 

Financerji 

Open Society Fundations 

Nadaljevanje projekta  

Projekt je bil precejšen izziv za sodelavce in sodelavke ter partnerje, predvsem zaradi svoje 

kompleksnosti: ustanovitve Priznanja, priprave potrebnih dokumentov, postopka nominacije 

kandidatov za Priznanje, organizacije sestankov odbora za podelitev priznanja, 

konceptualizacije in organizacije javnega dogodka itn. Imamo veliko razlogov za pozitivno 

oceno opravljenega: ob tej priliki je bila ustanovljena nova nagrada za civilnodružbene 

dosežke, občinstvo je odločitev odbora, da podeli prvo priznanje Irfanu Bešireviću, sprejelo z 

aklamacijo, na javnem dogodku se je zbralo več kot 150 obiskovalcev … V tej obliki se je 

projekt zaključil, ostaja pa priznanje, ki se bo podeljevalo tudi v prihodnje. 

 

 


