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UVOD 

 

Prejšnje leto je bilo posebno leto. Imeli smo državnozborske volitve, ki so jeseni prinesle 

spremembo vladajoče koalicije, tisto, ki smo si jo želeli tudi v Mirovnem inštitutu, vsaj zato, 

ker nas je prejšnja garnitura, hkrati ko nam je očitala, da jo kritiziramo s pomočjo 

proračunskih sredstev (kar pomeni, da jih je imela za »svoja«), prikrajšala za marsikateri 

projekt in ponovno tudi za raziskovalni program, predvsem pa je blokirala realizacijo politik, ki 

smo jih predlagali na vrsti področij. A pred tem smo kar dobro sodelovali pri predsedovanju 

Evropski uniji, samostojno in tudi v sodelovanju z vladnimi službami, saj smo pripravili 

informacijsko točko o stanju človekovih pravic, konferenco o kulturnih politikah na Zahodnem 

Balkanu (v okviru mednarodne konference v Ljubljani) in konferenco o mejah in prehajanju 

meja v Evropski uniji in okrog nje (v sodelovanju s SIT – Study Abroad). Ob tem je bilo to tudi 

leto medkulturnega dialoga, ki smo mu prispevali marsikaj, med drugim tudi neposredno 

namenjeni dogodek v okviru kampanje Anna Lindh Foundation na Metelkovi. Ko bi leto 

ocenjevali po tem, bi rekli, da smo skoraj preveč sodelovali pri političnih in kampanjskih 

dogodkih, kar bi se utegnilo še okrepiti po tem, ko se je vladna koalicija spremenila iz desne 

v levosredinsko. Nekakšno opozorilo v tem gotovo je: v vseh politikah moči, s katerimi se 

srečujemo, od nacionalne do evropske in globalne, se množijo kampanje, razglašanja, 

komuniciranje z javnostmi (kar je res le poseben izraz za žongliranje z lizikami in palicami), 

svetovnozgodovinski dogodki iz vrste muh enodnevnic in usmerjeni razpisi, ki skušajo 

pridobiti za politiko tisto, kar ji najbolj manjka: argumente, da je že do zdaj sijajna in ji do 

popolnosti manjka le malo, pravzaprav le nekaj časa, ki ga prinese ponovna izvolitev. Tako 

kot se povečuje pritisk po ekonomsko koristni naravoslovni znanosti in inženirski veščini, se 

povečuje tudi pritisk po služnostni in kimajoči družboslovni in humanistični vednosti. Ta 

pritisk je toliko bolj nevaren, ker ne prinaša neposrednih povelj in pravil obnašanja, ampak 

trguje: delaj, kot je treba, pa prideš do preživetja. Nekdaj so si kritični znanstveniki 

prizadevali za to, da bi uvideli in kritično osvetlili lastno ideološko pozicijo in postavili pod 

drobnogled tla, s katerih eksperimentalno opazujejo, laboratorijsko preizkušajo in teoretično 

dokazujejo. Danes ideologija ni sistem idej, ampak struktura, sestavljena iz trga 

raziskovalnega in socialnoakcijskega kapitala in trga akademskega točkovanja in 

razvrščanja. Gojiti kritičnost pa hkrati pridobivati sredstva na teh trgih je postalo bolj tvegano 

kot kdajkoli prej, še zlasti ob vidnem uspehu pri pridobivanju sredstev. 

Ob vseh teh okoliščinah pa je vendarle najvidnejša zadeva prejšnjega leta prehod iz krize na 

trgu nepremičnin v finančno krizo, ki se je v nadaljevanju že prenesla v proizvodni sektor, kar 

pomeni, da gre za pravo krizo sistema, ki sloni na kapitalski produkciji. Med tistimi, ki je krizo 

ne le napovedal, ampak jo tudi na javno odmeven način pojasnil, je bil tudi George Soros, ki 

ga v javnosti še vedno označujejo kot tistega moža, ki si je ustvaril bajeslovno premoženje z 
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udarom na finančnih trgih kapitala. Toda po tolikih letih delovanja Zavoda za odprto družbo je 

George Soros tudi tisti mož, ki je vložil izjemno visoka sredstva v nekdanje socialistične 

dežele, in to z namenom, da bi podprl delovanje nevladnih organizacij, temeljne 

demokratične svoboščine in človekove pravice in ustavno delovanje starih ali novih držav. 

Medtem je njegov Zavod postal globalna organizacija, ki širi svoje izpostave zlasti v tretjem 

svetu, njen ustanovitelj pa se je presenetljivo pojavil v podobi enega od najostrejših kritikov 

neoliberalnega kapitalizma, torej prav tistega modela, ki je v vseh deželah njegovega 

prvobitnega angažmaja zamenjal »realni socializem«. Pri tem kot izhodiščno kritiko uporablja 

tisto, kar se je na London School of Economics naučil od Karla Popperja, in lastno kritiko 

Popperjeve predpostavke, da razviti demokratični kapitalistični sistem posledično vodi k 

racionalnemu delovanju. Soros namreč trdi, da Popper ni upošteval, da v še tako dobro 

urejenem sistemu poleg racionalnih pobud in izidov delovanja akterjev prihaja do izraza tudi 

poželenje po bogatenju, ki se usmerja tja, kjer se obetajo največji dobički, s to iracionalno 

koncentracijo na »predmet želje« pa ruši prav možnost, da bi do dobička prišel, in 

izpodkopava sistem, katerega nujni sestavni del in izraz je. Kakšen nadzor nad strastmi 

kapitalizma si predstavlja kot možno rešitev, je drugotno vprašanje, zanimivo, a ne bistveno. 

Bistveno je, da je tisti, ki omogoča Mirovnemu inštitutu, ki je zasebni raziskovalni inštitut in 

nevladna organizacija, da deluje relativno neodvisno od pričakovanj in pritiskov okolja, v 

katerem deluje, da je postal iz podpornika »kapitalizma z obrazom človekovih pravic« kot 

naslednika socializma v Vzhodni Evropi aktivist kritike kapitalizma kot sistema, ki ne deluje 

brez njemu zunanjih korektivov. A od kod lahko pride tak zunanji korektiv, na kakšnih tleh 

lahko stoji, na kakšno točko se lahko opre, da bi opravil svojo vlogo korektiva? 

Odgovora na ta vprašanja nismo dobili in ga tudi sami nimamo v rokavu. Smo pa v letu 2008 

nadaljevali s svojo usmeritvijo v sodelovanje s sindikati, in sicer tako glede teoretskih 

razprav, ki smo jih soorganizirali z njimi, kot tudi glede sodelovanja pri izobraževanju (DPU), 

nadaljevanja kritičnih študij menedžmenta (izid knjige, nadaljevanje dela študijske skupine) in 

pri posebnih projektih s področja zaposlovanja (neplačano delo), posebej pa glede 

izoblikovanja lastne usmeritve, ki naj bi zagotovila, da pri tem ne gre le za posamične 

projekte, ampak za celovito zastavitev. Temu je bil namenjen tudi dvodnevni seminar v 

Labinu. Gre predvsem za dve potezi delovanja Mirovnega inštituta. Po tem, ko se je 

neoliberalna doktrina znašla v težavah, je nenadoma postalo popularno govoriti o tem, da so 

se izpolnile Marxove napovedi, in o tem, da se je treba vrniti k izkušnjam iz zadnje velike 

krize s konca dvajsetih in začetka tridesetih let, kar bi pomenilo obnovo marksistične kritike 

politične ekonomije in navezavo na keynesijanske recepte in politično razpravo o »novi 

delitvi«. Naš pristop je drugačen: navezati na zdajšnjost in njena konfliktna dejstva, ki 

odpirajo pot k teoriji – vpogledu. Ob vznesenih ali žalostnih oznanilih iz sedemdesetih let, da 

je preminil delavski razred kot razred zase (proletariat), je bilo mnogo manj vidno, da je tudi 
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vladajoči razred, o kakršnem se je govorilo pred tem (buržuji, kapitalisti), prav tako izginil, saj 

vladanje, upravljanje in lastnina niso več v istih rokah. Centralno vlogo ima menedžment s 

svojim diskurzom, ki socialna razmerja reprezentira bistveno drugače kot prej, ko je bila 

fronta razrednega boja jasno razvidna črta samozavedanja akterjev. Zato tudi klasično 

sindikalno organiziranje za spopad, od navadnega do generalnega štrajka, ali klasična 

politizacija razrednega spopada v socialdemokratsko ali komunistično politiko ne prideta več 

do polne veljave in osveščujočega učinka, saj se lahko zelo hitro spremenita v boj za 

privilegiran položaj določenega dela prebivalstva in zaposlenih, največkrat po domačijskih in 

etničnih kriterijih. Brez široke povezanosti vseh tistih, ki so v danih razmerah diskriminirani in 

marginalizirani, in brez upoštevanja pomembnih socialnih konfliktov, ki zadevajo ekološka 

vprašanja, vprašanja spola in spolnosti, vprašanja etničnih skupin in narodnih manjšin, 

neplačanega dela in ne nazadnje globalnega razkoraka med razvijajočim se in propadajočim 

svetom, ki sta med seboj geografsko vidno ločena, pa vendar premešana prav na vsaki točki 

socialnega zemljevida – brez vzpostavljanja solidarnosti preko meja dela in zaposlenosti si ni 

več mogoče predstavljati uspešnega sindikalnega gibanja. 

S temi nastavki za naslednja leta, ki dopolnjujejo profil raziskovalnega, nevladnega in v 

nastajanje novih politik usmerjenega delovanja Mirovnega inštituta, prehajamo v naslednje 

leto z načrti, ki vključujejo tudi neke vrste preizkus moči spremembe političnega prizorišča po 

volitvah. Iz raziskovalnih ugotovitev izoblikovane politike (na področju odprave posledic 

izbrisa v skladu z odločitvami Ustavnega sodišča, na področju sprememb v azilni politiki v 

skladu s spoštovanjem človekovih pravic, za premike v medijski zakonski ureditvi in v 

odnosih med politično močjo in medijskim prostorom, za spremembe v položaju manjšinskih 

skupnosti, ob pobudah za boljšo ureditev položaja nevladnih organizacij in bolj podprto vlogo 

njihovega delovanja itd.) smo pripravili v širšem krogu dialogov in sporazumevanja, in pri 

nekaterih že v letu 2008 začeli z usklajevanjem v polju izvršne politike. Izidi bodo večinoma 

znani, vsaj v začetnih potezah izvršne oblasti, če ne tudi v zakonodajnih rešitvah, že v letu 

2009. Tu so tudi kriteriji, po katerih bomo tokrat, ne glede na prvih 100 dni, vrednotili 

zmožnosti nove vladne koalicije. 

Mirovni inštitut je imel v letu 2008 eno svojih uspešnejših, vsekakor pa v dokaj razburkanem 

ozračju pravzaprav eno svojih programsko in finančno bolj uravnoteženih let. To je seveda 

rezultat prizadevanj celotnega kolektiva, ki je v prejšnjih letih postavil relativno trdne, pa 

hkrati fleksibilne osnove delovanja inštituta. 

 

Lev Kreft 

direktor Mirovnega inštituta 
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Podoktorski temeljni raziskovalni projekt  - Aktivno državljanstvo: k 
enakopravnim politikam 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

/ 

Namen in cilji 

S teoretskim premislekom in aplikativnim preverjanjem možnosti za udejanjanje 
aktivnega državljanstva je cilj projekta oblikovanje smernic za uresničevanje 
možnosti in aspiracij aktivnega državljanstva. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Z analizo prevladujočih interpretacij libertarne in republikanske tradicije državljanstva, 
z analizo novejših teorij participativnega državljanstva in na podlagi teoretskih 
dognanj pojmov trans- in postnacionalnega državljanstva smo oblikovali koncept 
aktivnega državljanstva in premišljali njegovo teoretsko in aplikativno veljavnost. 

Dogodki v letu 2008 

Objave vodje projekta (gl. Cobiss). 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

/ 

Partnerji 

/ 
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Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 
 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Predvideno je publiciranje rezultatov projekta v knjigah in revijah in delo na nekaterih 
novih projektih, ki z različnih vidikov obravnavajo teorije in prakse sodobnega 
državljanstva. 
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Romi v Ljubljani: Različnost perspektiv 

Vodja projekta 

Majda Hrženjak 
majda.hrzenjak@guest.arnes.si 

Sodelavci 

Romana Zajc, raziskovalka 
Saša Panić, raziskovalec 
Neža Kogovšek, koordinatorica EE-seminarja 
Brankica Petković, svetovalka 
Jelka Zorn, raziskovalka 
Darja Zaviršek, raziskovalka 

Namen in cilji 

Gre za prvi projekt o priseljenih in urbanih Romih v Sloveniji. Njegov cilj je namesto 
dominantnega diskurza o Romih kot (kulturnem) "socialnem problemu" kot analitično 
orodje uporabiti koncept političnih pravic Romov. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Izbor in analiza obstoječih nacionalnih in mednarodnih študij; nabor kvantitativnih 
podatkov; intervjuji s socialnimi delavkami; 35 individualnih intervjujev z Romi in 
Romkinjami; 3 fokusne skupine s predstavniki romskih društev v Lj.; transkripcije in 
analiza; organizacija mednarodnega seminarja; oblikovanje zaključnega poročila. 

Dogodki v letu 2008 

Policies of Inclusion/Exclusion of Roma in Urban Areas, East-East seminar, 
Ljubljana, november 2008. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Zaključno poročilo bo dostopno na spletni strani MI takoj po recenziji. 
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Partnerji 

Fakulteta za socialno delo, Ljubljana. 

Financerji 

Mestna občina Ljubljana, Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je zaključen in je potekal v skladu z načrti. V letu 2009 bodo potrebne 
diseminacijske aktivnosti. 
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Nasilna križišča: dinamika družbenih in političnih elementov 
sodobnega kolektivnega nasilja in množičnih zločinov in njene 
posledice - primera bivše Jugoslavije in Ruande 

Vodja projekta 

Vlasta Jalušič 
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Jasminka Dedić, raziskovalka 
Roman Kuhar, raziskovalec 
Ana Frank, mlada raziskovalka 

Namen in cilji 

Projekt poglablja razumevanje eskalacije konfliktov v tranzicijskih obdobjih ter 
načinov, kako ti konflikti kulminirajo v množične nasilne dogodke, in raziskuje, kakšne 
posledice imajo ti dogodki in njihova legitimizacija  za pokonfliktne situacije. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V letu 2008 smo izdelali teoretski okvir - na temelju elaboracije niza  študij o 
problemu pospoljenih (gendered), rasializiranih in etnopolitiziranih konfliktov, 
pristopov politične teorije do problema množičnih zločinov (razprave o primerjavah in 
brezprimernosti, funkcionalistične in strukturalistične interpretacije) ter analiz 
pravičnosti, krivde in odgovornosti. Izvedli smo eno študijsko potovanje v Ruando. 

Dogodki v letu 2008 

Udeležba na dveh regionalnih forumih za ugotavljanje dejstev o množičnih zločinih 
na področju bivše Jugoslavije (koalicija REKOM). 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Jalušič, Vlasta. Les éléments de la tradition en question : Hannah Arendt en ex-
Yugoslavie et dans les États successeurs. Tumultes, 2008, no. 30, str. 81-106. 
 
Organizirana nedolžnost in izključevanje : nacionalne države in državljanstvo po vojni 
in kolektivnih spominih. Čas. krit. znan., 2007, letn. 35, št. 228, str. 101-121. 
 
Dedić, Jasminka. Konstrukcija kolektivnih identitet in genocid v nekdanji Jugoslaviji in 
Ruandi : primerjalna analiza : doktorska disertacija. Ljubljana : 2008. 295 f. - 
nagrajena z nagrado Društva za združene narode.  
 
IUC Dubrovnik. Mednarodna konferenca : Identität Europas. 1-6. September, 2008. 
Vabljeno predavanje "Citizens' Responsibility and the Rights of Others - Some 
Arendtian Reflections". 

Partnerji 

/ 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je dosegel vse bistvene mejnike in proizvedel planirane rezultate. Nadaljuje 
se v letu 2009. 
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TWIYUBACKE NYAMIRAMBO – Ustanovitev združenja za krepitev 
moči žensk v Nyamirambu – Kigali 

Vodja projekta 

Vlasta Jalušič 
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Jasminka Dedić, asistentka 
Monika Perčič, zunanja sodelavka 

Namen in cilji 

Namen projekta je ustanovitev ženske skupine za samopomoč in izgradnjo kapacitet, 
ustvarjanje prostora za vzajemno pomoč, diskusije, osveščanje in krepitev moči 
(empowerment), da bi nadaljevale prekinjeno izobraževanje ali za življenjsko učenje. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V l. 2008 so bile izpeljanje sledeče aktivnosti: obisk dveh predstavnic MI v Kigali-
Ruanda, marca 2008; sestanki z RAUW in žensko skupino; implementacija dveh 
delavnic za krepitev moči v marcu 2008; registracija ženske skupine pri lokalni 
skupnosti; začetek izdelave spletne strani; izdelava letaka; zbiranje sredstev; 
zagotovitev trajnosti ženske skupine; ekonomsko dejavnost skupnostnega turizma; 
upravljalske aktivnosti. 

Dogodki v letu 2008 

Dve delavnici za krepitev moči žensk: 
- 8.-9. marec: delavnica o spolni diskriminaciji, ženskih pravicah in podjetništvu; 
-15.-16. marec: delavnica o nasilju, temelječem na spolu, ter ekonomski krepitvi 
žensk skozi skupnostni turizem. 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Spletna stran organizacije New Dawn Associates o projektu: 
http://www.newdawnassociates.com/Nyamirambo.htm. 
Brošura o razvoju in trajnostnem turizmu je dostopna na: 
http://www.newdawnassociates.com/Files/NDA%20-
%20Nyamirambo%20(brochure).pdf.  

Partnerji 

Tuji partnerski organizaciji: Women Without Borders (Ženske brez meja), Avtrija;  
Ruandsko združenje univerzitetnih žensk (Rwanda Association of University Women 
- RAUW), Ruanda. 

Financerji 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije,  Avstrijska razvojna agencija, 
Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je dosegel pomembne mejnike: ustanovitev skupine, najem in oprema 
pisarne, registracija skupine, udeležba članic skupine na delavnicah za krepitev moči, 
začetek ekonomske dejavnosti skupnostnega turizma. Nadaljevanje projekta je 
zagotovljeno v l. 2009/10 skozi dodatno financiranje s strani Evropske komisije in 
Open Society Institute (celoten budžet 118,000 EUR). 
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PeerThink - promocija intersekcionalnega pristopa v preventivnih 
programih proti vrstniškemu nasilju 

Vodja projekta 

Majda Hrženjak 
majda.hrzenjak@guest.arnes.si 

Sodelavci 

Živa Humer, raziskovalka 
Romana Zajec, asistentka 
Ana Fratnik, asistentka 

Namen in cilji 

Projekt predstavlja promocijo intersekcionalnega pristopa (osredotočenega na 
dimenzije razreda, etničnosti in spola) v implementacijo in evalvacijo preventivnih 
programov proti vrstniškemu nasilju. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Razvoj kriterijev za izbiro nacionalnega primera dobre prakse; razvoj načel 
evalvacije; organizacija mednarodnega seminarja za praktike z namenom mreženja, 
izmenjave in diseminacije, Palermo, junij 2008; izdelava nacionalnega poročila; 
izdelava spletnega priročnika in metode samoizobraževanja; tri projektne delavnice; 
začetek načrtovanja in organizacije zaključne konference v Berlinu, februarja 2009; 
nacionalno mreženje in diseminacijske aktivnosti. 

Dogodki v letu 2008 

Mednarodni seminar za praktike in strokovnjake na področju mladostniškega nasilja, 
Palermo, junij 2008. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

www.peerthink.eu 
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Partnerji 

Dissens, Berlin,Germany 
EuroCircle, Marseille, France 
BB Share, Italy 
Männerberatung Graz, Austria 
Društvo za nenasilno komunikacijo 

Financerji 

Evropska Komisija, Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt poteka v skladu z načrti. 2009 načrtujemo diseminacijo: publiciranje in 
predstavitev na zaključni konf. v Berlinu in na konf. Ways of Implementing the EU 
Directives on Violence against Women, Children and Youth: Good Practices and 
Recommendations,  marec 2009 v Ljubljani. 
Konzorcij je pridobil fololow-up projekt STAMINA v okviru Daphne programa. 
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 QUING-Quality in Gender+ Equality Policies 

Vodja projekta 

Vlasta Jalušič 
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Jasminka Dedić, raziskovalka 
Roman Kuhar, raziskovalec 
Ana Frank, mlada raziskovalka 
Martin Jaigma, raziskovalec 
Ingrid Roeder, raziskovalka 
Zuzana Očenašova, raziskovalka 

Namen in cilji 

QUING ustvarja znanje za integrativne politike spola + enakosti z integracijo 
intersectionalnosti. Vrednoti obstoječe politike in oblikuje priporočila in standarde za 
trening, da bi prispeval k enakemu državljanstvu v multikulturni EU. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Izbira in kodiranje relevantnih dokumentov;  Sumariziranje glavnih argumentov in 
izdelava LARG-poročil o državah;  Zbiranje podatkov in pojasnjevanje razlik, 
podobnosti in nekonsistentnosti. Testiranje novega konceptualnega okvira in 
metodologije; Ocena pozicije in glasu civilne družbe; Analiza institucionalnih stikov 
med civilno družbo in ustvarjanjem politik in podatkov o politikah enakosti spolov in 
intersectionalnosti po državah.  

Dogodki v letu 2008 

Dve delavnici na Dunaju: 
April, 2008: WHY in STRIQ; 
November, 2008: Končna LARG. 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Rezultati:  
Conference 
 
Ana Frank, Multiculturalism, feminism and minority rights in Europe.  Kokkalis 
program,  Tenth Annual Graduate Student Workshop – Harvard University, John F. 
Kennedy School of Government,  Cambridge MA,USA. 7.-8. February, 2008.  
 
Ana Frank, Multiculturalism, feminism and minority rights in Europe, International 
conference »Inclusion and Exclusion in and on the Borders of Europe«. Peace 
Institute, Portorož, Slovenia. 6. July, 2008. 
 
Roman Kuhar, The unbearable comfort of privacy : experiences of transparent closet 
in Slovenia, XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 20.-25. July, 2008. 
 
Roman Kuhar, Policy approach: self-discrimination : same-sex partnership legislation 
in Slovenia and Croatia : Paper presented at the  'Connex Final Conference, Civil 
Society Organizations and EU Equality' 6,-8, March, 2008. 
 
Publikacije 
Vlasta Jalušič, Stretching and Bending the Meanings of Gender in Equality Policies. 
In: Lombardo et al. The Discursive Politics of Gender Equality. Stretching, Bending 
and Policymaking. London: Routledge, forthcoming. 
 
Vlasta Jalušič, Ana Frank, Roman Kuhar, Gender Equality in Slovenia, to be 
published in S.  Baer, Gender Equality in EU. 

Partnerji 

1 Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) Austria, koordinator 
2 Radboud University (RAD) Netherlands 
3 Yellow Window (YW) Belgium 
4 Humboldt Universität (HU) Germany 
5 National Center for Social Research (EKKE) Greece 
6 Central European University (CEU) Hungary 
7 Universidad Complutense de Madrid (UCM) Spain 
8 Peace Institute (PI) Slovenia 
9 Umea Universitet (UM) Sweden 
10 Middle East Technical University (METU) Turkey 
11 Lancaster University (LANC) United Kingdom 

Financerji 

Evropska komisija in Open Society Institute. 
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Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je dosegel vse bistvene mejnike in proizvedel vse planirane rezultate. 
Nadaljuje se v letu 2009. 
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Kritična refleksija menedžerske revolucije 

Vodja projekta 

Julija Magajna 
julija.magajna@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Tonči Kuzmanić, sodelavec 
Igor Bijuklič, sodelavec 
Kristina Egumenovska, sodelavka 
Komel Mirt, sodelavec 
Turk Primož, sodelavec 

Namen in cilji 

Namen projekta je podrobna analiza makropolitičnih in makroekonomskih učinkov 
delovanja menedžmenta na nivoju države in mednarodnih odnosov in slediti 
njegovemu razvoju skozi zgodovnsko perspektivo. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Projekt je potekal v okviru skupinskih diskusij in individualnega raziskovalnega dela. 
Sodelujoči so rezultate svojega raziskovalnega dela predstavili v člankih, ki bodo izšli 
v zborniku.  

Dogodki v letu 2008 

Javna predstavitev in diskusija ob izidu knjige Prispevki h kritiki menedžerske 
paradigme, ki je rezultat dela na projektu Drucker in postsocializem. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Izid zbornika Prispevki h kritiki menedžerske paradigme, ki je rezultat dela na 
projektu Drucker in postsocializem. 
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Partnerji 

/ 

Financerji 

Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je bil izveden v skladu z namenom. V letu 2009 smo začeli z novim projektom 
Interdisciplinirani pristop k razumevanju Združenih držav Amerike. 
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Izobraževanje o nediskriminaciji in raznolikosti 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Marjeta Novak, zunanja sodelavka 

Namen in cilji 

Cilj projekta je povečati vedenje o nediskriminaciji in raznolikosti med nevladnimi 
organizacijami, sindikati in delodajalci. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V letu 2008 sta bila izvedena dva seminarja, in sicer 17. januarja seminar 
"Upravljanje raznolikosti - Od teorije k praksi", namenjen podjetjem in organizacijam, 
ter 12.-13. marca 2008 nadaljevalni seminar "Nediskriminacija - Od teorije k praksi", 
namenjen nevladnim organizacijam in sindikatom. Za slovenske potrebe smo 
prevedli priročnik "Upravljanje raznolikosti". 

Dogodki v letu 2008 

- 17. januar 2008: Seminar "Upravljanje raznolikosti - Od teorije k praksi"; 
- 12.-13. marec 2008: Nadaljevalni seminar "Nediskriminacija - Od teorije k praksi". 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Priročnik upravljanje raznolikosti (avtorji: Marion Keil in drugi). 

Partnerji 

Human European Consultancy (koordinator projekta). 
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Financerji 

Evropska komisija. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je trajal od leta 2006 do 2008. Vsi trije seminarji, ki so bili predvideni v okviru 
projekta, so bili uspešni in so gostili preko 120 udeležencev. Posebej uspešno je bilo 
sodelovanje z zunanjo sodelavko Marjeto Novak na področju upravljanja raznolikosti. 
Izobraževanja na področju nediskriminacije nameravamo izvajati tudi v letu 2009, 
vendar v okviru drugega projekta (PROTECT) iz sredstev programa Progress. 
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Sodelovanje pri Državnem preventivnem mehanizmu na osnovi 
Opcijskega protokola h Konvenciji Združenih narodov proti 
mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu 
ravnanju ali kazni 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Lana Zdravković, sodelavka 
Aldo Milohnić, raziskovalec 
Vlasta Jalušič, raziskovalka 

Namen in cilji 

Mirovni inštitut je v letu 2008 l kot partner Varuha človekovih pravic RSsodelova pri 
obiskovanju prostorov, v katerih je osebam odvzeta prostost, z namenom 
preprečevanja mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V letu 2008 je Mirovni inštitut sodeloval pri približno 20 obiskih zaprtih prostorov, kot 
so zavodi za prestajanje kazni zapora, psihiatrične bolnišnice, socialnovarstveni 
zavodi, domovi za upokojence, azilni domovi, centri za tujce in policijske postaje, ki 
imajo oddelke za pridržanje. Sodelovali smo tudi pri pisanju rednih in končnega 
poročila. 

Dogodki v letu 2008 

V letu 2008 v okviru tega projekta ni bilo javnih dogodkov, saj ti tudi niso predvideni. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

/ 
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Partnerji 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije. 

Financerji 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Sodelovanje z Varuhom človekovih pravic ocenjujemo kot uspešno, saj je po eni 
strani izboljšalo standarde monitoringa zaprtih prostorov, po drugi strani pa smo 
preko obiskov pridobili vpogled v sfere družbenega življenja, kar nam sicer ne bi bilo 
omogočeno. V letu 2009 zaradi prezasedenosti pri državnem preventivnem 
mehanizmu ne bomo sodelovali, bo pa možnost za to znova v prihodnjih letih. 
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Izbrisani prebivalci Slovenije – Izziv za mlado nacionalno državo 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Veronika Bajt, raziskovalka 
Lana Zdravković, asistentka 
Vlasta Jalušič, evalvatorka 

Namen in cilji 

Cilj projekta je pripeljati problem izbrisa in izbrisanih bliže rešitvi in povečati 
sposobnost nevladnih organizacij v Sloveniji nasloviti kršitve človekovih pravic v 
Sloveniji. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V letu 2008 smo nadaljevali z izvedbo triletnega projekta. Izvajali smo pravno pomoč 
izbrisanim, asistirali Studiu Lani pri zastopanju primera pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice, nadaljevali z raziskovanjem izbrisa z intervjuji in transkripcijami, 
spodbujali oblast k razrešitvi izbrisa, osveščali javnost o tej temi ter v ta namen 
organizirali javne dogodke. V drugi polovici leta smo pripravili podrobne predloge 
ukrepov, potrebnih za razrešitev izbrisa. 

Dogodki v letu 2008 

25. 02. 2008: Novinarska konferenca ob otvoritvi tedna izbrisanih; informiranje 
predstavnikov veleposlaništev o izbrisu;  
28. 02. 2008: Izbris v medijih - okrogla miza z novinarji v okviru tedna izbrisanih; 
29. 02. 2008: Novinarska konferenca ob izidu Časopisa za kritiko znanosti Zgodba 
nekega izbrisa; 
04. 03. 2008: predstavitev izbrisa ob obisku poslanske skupine Evropskega 
parlamenta GUE;  
07. 06. 2008: predstavitev vidika osebne varnosti izbrisanih na konferenci Mirovnega 
instituta "Inclusion and Exclusion in and on the Borders of Europe"; 
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03. 07. 2008: Novinarska konferenca ob bojkotu javne razprave o ustavnem zakonu 
o izbrisanih; 
3.-4. 12. 2008: Konferenca "16 let pozneje: Politični in pravni vidiki izbrisa v 
Sloveniji". 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

- Izjave za javnost 
- Komentar predloga ustavnega zakona o izbrisanih 
- Predlogi za razrešitev izbrisa 
- Prispevki s konference 

Partnerji 

Partnerji: Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij – PIC, Amnesty 
International Slovenije, Unione forense per la tutella dei diritti del'huomo, Ninamedia. 

Financerji 

Open Society Institute in Nizozemska ambasada. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Drugo leto projekta Izbrisani je bilo izjemno uspešno in plodno, vendar pa je bila 
politična situacija tako razgibana, da smo ji morali pogosto prilagoditi svoje aktivnosti, 
zato nismo uspeli izvesti ene od delavnic za študente, ki smo jo planirali za leto 2008. 
Ta delavnica bo organizirana v letu 2009, skupaj z vsemi ostalimi aktivnostmi, 
načrtovanimi za tretje leto projekta. 
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Razvoj pro bono dela pravnikov v Sloveniji 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Aldo Milohnić, raziskovalec 
Vita Habjan, PIC, strokovna sodelavka 
Senka Vrbica, PIC, strokovna sodelavka 

Namen in cilji 

Osnovni cilj projekta je izgradnja kapacitet za pro bono delo pravnikov, namenjeno 
ranljivim skupinam, ki niso upravičene do brezplačne pravne pomoči. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Projekt smo pričeli izvajati junija 2008. Najprej smo pripravili spletni vprašalnik za 
izvedbo raziskave o obstoječem pro bono delu v Sloveniji, povabili odvetnike k 
sodelovanju v pro bono mreži, zbrali gradivo za sistemsko analizo pogojev za razvoj 
pro bono dela v Sloveniji, ustanovili stično točko za odvetnike na eni strani ter 
nevladne organizacije in ranljive skupine na drugi strani ter organizirali predstavitev 
projekta in stične točke za nevladne organizacije. 

Dogodki v letu 2008 

V letu 2008 v okviru tega projekta dogodki niso bili organizirani. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Javno dostopni rezultati iz projekta v letu 2008 še niso bili dokončani. 
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Partnerji 

Partnerji: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Public Interest 
Law Institute. 

Financerji 

TRUST for Civil Society in Central and Eastern Europe. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Začetek projekta je bil uspešen, saj se izvajanja aktivnosti ujemajo z načrtovanimi. V 
pro bono mrežo so se vključili štirje odvetniki, kar povsem zadostuje za pilotsko 
izvajanje aktivnosti v okviru stične točke. Uspešni smo bili tudi pri izvajanju spletne 
raziskave, saj je vprašalnik izpolnilo okrog 100 odvetnikov oz. odvetniških pisarn. Z 
izvajanjem projekta nadaljujemo tudi v letu 2009. 
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Priprava študije o organiziranosti azilnih in migracijskih politik v 
Republiki Sloveniji 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

/ 

Namen in cilji 

Namen projekta je bil izdelati študijo o organiziranosti azilnih in migracijskih politik v 
Republiki Sloveniji z namenom predstavitve tega področja Evropski migracijski mreži, 
katere članica je Republika Slovenija. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Študijo smo izdelali za Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi javnega razpisa. 
Študija je bila izdelana v angleškem in slovenskem jeziku in obsega 50 strani. 

Dogodki v letu 2008 

V okviru projekta niso bili organizirani javni dogodki. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Javno dostopnih rezultatov projekta ni, saj so bile vse materialne avtorske pravice 
prenesene na Ministrstvo za notranje zadeve. 

Partnerji 

/ 
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Financerji 

Republika Slovenija - Ministrstvo za notranje zadeve. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Po predložitvi študije Ministrstvu za notranje zadeve je le-to podalo nekatere 
vsebinske pripombe na besedilo. Utemeljene pripombe smo upoštevali, 
neutemeljene pa smo zavrnili in Ministrstvu sporočili, da bi vztrajanje na njihovem 
upoštevanju pomenilo poseg v našo akademsko svobodo. Projekt je bil v letu 2008 
zaključen. 
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Sodelovanje v koordinaciji nevladnih organizacij na področju azila 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Aldo Milohnić, raziskovalec 

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 2008 

V letu 2008 smo z drugimi nevladnimi organizacijami spremljali stanje na področju 
azila, situacijo v azilnem domu in standarde ravnanja s prosilci za azil. Sodelovali 
smo v delovni skupini na temo otrok brez spremstva pri organizaciji Seecran. 
Udeleževali smo se koordinacijskih sestankov nevladnih organizacij in predstavnikov 
sektorja za azil. 

Dogodki v letu 2008 

V letu 2008 nismo sodelovali pri organizaciji dogodkov s področja azila. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Izjava za javnost ob dnevu beguncev, dne 20. junija 2008. 

Partnerji 

UNHCR, Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij - PIC, Slovenska 
filantropija, Društvo Mozaik, Društvo Matafir, Jezuitska služba za begunce in drugi. 
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Financerji 

Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Skupni nastop NVO je pripomogel k učinkovitejšemu nadzoru položaja prosilcev za 
azil. V letu 2009 nameravamo nadaljevati sodelovanje pri navedenih aktivnostih. 
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Evropski kazenskopravni projekt - K čezmejnim rešitvam za 
transnacionalne probleme 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

/ 

Namen in cilji 

Namen projekta je analizirati implementacijo Okvirnega sklepa o evropskem nalogu 
za prijetje in predajo (OS ENPP) ter osveščati o pomembnosti spoštovanja evropskih 
standardov, človekovih ter ustavnih pravic pri izvajanju ENPP. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Projekt smo pričeli izvajati maja 2008. Projektni partnerji smo se sestali na začetnem 
srečanju v Londonu, kjer smo pripravili podrobni načrt izvajanja projekta, izmenjali 
izkušnje o ureditvi v matičnih državah ter si razdelili naloge. V letu 2008 smo pripravili 
nacionalne študije o izvajanju OS ENPP in zbirali podatke o izdanih, prejetih in 
izvršenih nalogih. 

Dogodki v letu 2008 

V okviru projekta v letu 2008 niso bili organizirani javni dogodki. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Javno dostopnih rezultatov iz leta 2008 še ni. 
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Partnerji 

The AIRE Centre - Velika Britanija (koordinator), B. a. B. e. Skupina za človekove 
pravice žensk - Hrvaška, Lellos P. Demetriades Law Office – Ciper. 

Financerji 

Evropska komisija. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

V prvem letu projekta je sodelovanje med partnerji in delo na projektu potekalo 
uspešno. Projekt bomo nadaljevali v letih 2009 in 2010. 
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Evropska mreža pravnih strokovnjakov na področju 
nediskriminacije 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

/ 

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 2008 

Neža Kogovšek je članica evropske mreže postala leta 2008, projekt pa traja štiri 
leta, do l. 2011. V letu 2008 je bilo dopolnjeno nacionalno poročilo, v katerem so bili 
predstavljeni zakonodaja, sodna praksa in drugi ukrepi na področju diskriminacije. 
Pokrivali smo vse osebne okoliščine, razen spola, za katerega je pristojna druga 
mreža pravnih strokovnjakov, ter vsa področja družbenega življenja. Hkrati smo celo 
leto koordinatorju projekta dostavljali t.  i. hitra poročila. 

Dogodki v letu 2008 

V letu 2008 v okviru tega projekta nismo organizirali dogodkov, saj ti niti niso 
predvideni. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Javno dostopnih rezultatov projekta za leto 2008 še ni. 
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Partnerji 

Human European Consultancy (koordinator). 

Financerji 

Evropska komisija. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je bil uspešen, saj smo izpolnili vse načrtovane naloge. Z delom bomo 
nadaljevali tudi v letu 2009. 
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K enakosti: Intersekcijski pristop k diskriminaciji (PROTECT) 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Roman Kuhar, raziskovalec 
Simon Maljevac, Legebitra, sodelavec 
Natalija Jeseničnik, YHD, sodelavka 
Vita Habjan, PIC, sodelavka 
Tina Cigler DRPD, sodelavka 

Namen in cilji 

Glavni cilj projekta je nasloviti temo intersekcijske in multiple diskriminacije, zbrati 
podatke in dobre prakse na to temo na področju Slovenije in ozaveščati sodnike in 
tožilce na eni strani ter ranljive skupine na drugi strani. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Projekt smo pričeli izvajati decembra 2008. V letu 2008 smo izvedli začetni sestanek 
z vsemi projektnimi partnerji ter pripravljalne aktivnosti, si razdelili delo in se 
dogovorili o načinu poročanja ter izvajanja projekta na vsebinskem in finančnem 
področju. 

Dogodki v letu 2008 

V letu 2008 v okviru tega projekta niso bili organizirani dogodki. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Javno dostopni rezultati iz projekta v letu 2008 še niso bili dokončani. 



 43

Partnerji 

Partnerji: Legebitra, YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Društvo za 
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Pravnoinformacijski center nevladnih 
organizacij – PIC. 

Financerji 

Evropska komisija, program Progress. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Ker smo v letu 2008 projekt izvajali le en mesec (december), še ni mogoče podati 
evalvacije, saj bo trajal do novembra 2009. Projekt sicer sodi v sklop 
antidiskriminacijskih raziskav in treningov, ki jih izvajamo že vrsto let. 
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Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 

Vodja projekta 

Roman Kuhar 
Roman.kuhar@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

 
Sabina Autor, So-urednica 
Tomaž Trplan, uredniški odbor 
Ružica Boškić, uredniški odbor 
Dušan Rebolj,  uredniški odbor 
 

Namen in cilji 

Namen Poročila je v prikazu in analizi različnih pojavnih oblik nestrpnosti v Sloveniji v 
preteklem letu. 
 

Izvedba projekta v letu 2008 

Junija 2008 je izšlo šesto Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti. Glavna tema 
poročila je politična (ne)korektnost, drugi teksti pa naslavljajo tudi vprašanja 
izbrisanih, Romov, medijskih reprezentacij imigrantov v Sloveniji in spolnega nasilja 
do otrok v kontekstu Rimskokatoliške cerkve. 

Dogodki v letu 2008 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Poročilo. 
Spletna verzija poročila. 
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Partnerji 

/ 

Financerji 

Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Uredništvo se strinja, da so Poročila preživela svoj namen. S šesto številko 
zaključujemo z izdajanjem tovrstnih poročil. Namesto tega je v pripravi nastanek 
koncepta znanstvene mednarodne revije. 
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Posledice diskriminacije na družbeno, politično in socialno 
vključenost mladih v Sloveniji: analiza glede na spol, spolno 
usmerjenost ter etnično pripadnost (CRP) 

Vodja projekta 

Roman Kuhar 
Roman.kuhar@mirovni-institut.si 

Namen in cilji 

Na podlagi analize obstoječih empiričnih podatkov ter uradnih statističnih podatkov 
ter lastnih empiričnih podatkov oblikovati predloge za oblikovanje in izboljšavo 
antidiskriminacijskih politik. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Septembra 2008 se je zaključil dvoletni raziskovalni projekt o diskriminaciji. Mirovni 
inštitut je opravil polstrukturirane intervjuje s predstavniki manjšin o naslednjih temah: 
verska pripadnost, spolna usmerjenost in etnična pripadnost (Romi). Poleg tega smo 
izvedli tudi kvantitativni del raziskave (anketa o izkušnjah z nasiljem in diskriminacijo) 
na muslimanski manjšini v Sloveniji in – v sodelovanju z nevladno organizacijo 
Legebitra – na GLBT. 

Dogodki v letu 2008 

Intervju v Dnevnikovem Objektivu ("Prebutati pedra pomeni potrditi svojo moškost"), 
sobota, 27. december 2008. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Intervju v Dnevnikovem Objektivu ("Prebutati pedra pomeni potrditi svojo moškost"), 
sobota, 27. december 2008. 
Kuhar, Roman. 2008. Nič manj homofobičnega nasilja. Narobe, št. 8, 
http://www.narobe.si/stevilka-8-december-2008/nasilje-raziskava.html. 
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Partnerji 

Fakulteta za družbene vede. 
Fakulteta za humanistične študije. 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Urad Vlade RS za 
enake možnosti, Služba Vlade RS za razvoj. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je bil uspešno zaključen. V letu 2009 bo hrvaška Revija za sociologiju objavila 
blok petih tekstov, ki so nastali na osnovi rezultatov te raziskave, hkrati pa bomo v 
letu 2009 delali na dodatni medijski diseminaciji rezultatov. Te bomo uporabljali tudi 
pri nadaljnjih projektih. 
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Nacionalna fokusna točka Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice (FRA) (Raxen9) 

Vodja projekta 

Neža Kogovšek 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si 
 

Sodelavci 

Jasminka Dedić, raziskovalka 
Roman Kuhar, raziskovalec 
Majda Hrženjak, raziskovalka 
Jelka Zorn, raziskovalka 
Saša Panić, raziskovalec 
 

Namen in cilji 

Nacionalna fokusna točka zbira podatke in informacije na nacionalni ravni o pojavih 
rasizma in ksenofobije ter pripravlja nacionalna poročila in študije za Agencijo 
Evropske unije za temeljne pravice. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Nacionalna fokusna točka FRA je v letu 2008 (RAXEN9) nadaljevala z delom iz 
prejšnje faze projekta (RAXEN8). Od januarja 2008 do konca leta smo za FRA 
pripravili naslednje publikacije in podatke: dopolnilo k nacionalnem letnem porocilu 
za leto 2007, krajše poročilo o slovenskih organizacijah, ki podpirajo žrtve rasizma, tri 
biltene, nacionalni prispevek k letnem poročilu FRA za leto 2009. 

Dogodki v letu 2008 

/ 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

 
V letu 2008 je FRA objavila letno poročilo za celotno EU, ki je pokrivalo dogajanja v 
letu 2007, vkljucno z relevantnimi podatki za Slovenijo. Podatke za omenjeno 
publikacijo je prispevala Nacionalna fokusna tocka v okvirju RAXEN8 projekta. 
(http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ar08/ar08_en.pdf) 
 

Partnerji 

FRA, Dunaj in 26 nacionalnih fokusnih točk 

Financerji 

FRA, Dunaj 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Delo na projektu je potekalo v skladu z zastavljenimi načrti. Vse pripravljene 
publikacije so bile pozitivno evalvirane s strani evalvatorjev FRA. V letu 2009 
(RAXEN10) bo Nacionalna fokusna točka FRA pripravila tematski študiji, ki se 
nanašajo na manifestacije rasizma in preprečevanje le-teh na področju športa ter 
položaj slovenskih Romov na stanovanjskem področju. 
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Informacijska točka za človekove pravice v času Slovenskega 
predsedovanja EU 

Vodja projekta 

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

Sodelavci 

Neža Kogovšek, svetovalka za človekove pravice 
Brankica Petković, svetovalka za medije 
Študenti 
Dežurni na Info točki 

Namen in cilji 

Glavni namen projekta je bil obveščanje tujih novinarjev o stanju človekovih pravic v 
Sloveniji in na področju držav Zahodnega Balkana iz perspektive njihove EU-
integracije v času slovenskega predsedovanja EU 2008. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Glavni namen projekta smo dosegli z omogočanjem neposrednega dostopa tujim 
novinarjem do relevantnih virov – dokumentov, skupin in posameznikov, predvsem 
tistih ki prihajajo iz civilne družbe. Informacijska pisarna je delovala v preddverju City 
Hotela v Ljubljani. Informacijska točka je ponujala informacije, vire in kontakte z 
naslednjih področij: človekove pravice, diskriminacija, svoboda medijev, Izbrisani 
prebivalci Slovenije, Romi, migracije in azil ter Zahodni Balkan. 

Dogodki v letu 2008 

Organizirana so bila tri omizja:  
1. »Politika na Zahodnem Balkanu in vloga Evropske unije   
– Pogled civilne družbe«, četrtek, 27. marec.  
2. »Vpliv politik EU na človekove pravice«, četrtek, 8. maj. 
3. »Ali je Evropska unija prostor svobode medijev?«, ponedeljek, 9. junij. 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

www.humanrightpoint.si. 
Brošure, flajerji, plakati, mape. 

Partnerji 

Amnesty International Slovenia, Varuh človekovih pravic RS, PIC (Pravno 
informacijski center nevladnih organizacij), Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat 
novinarjev Slovenije. 

Financerji 

Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Pri projektu smo razvili vse aktivnosti, ki so bile planirane. Uspelo nam je zbuditi 
pozornost novinarjev dopisnikov EU in tudi splošne publike glede vprašanja 
človekovih pravic v Sloveniji in na Zahodnem Balkanu (s poudarkom na ad hoc 
dogodkih, kot je bila osamosvojitev Kosova in zavrnitev Makedonije za zvezo NATO). 
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Medijsko lastništvo/Medijski pluralizem 

Vodja projekta 

Brankica Petković 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Sandra B. Hrvatin, raziskovalka 
Lenart J. Kučić, raziskovalec 
Iztok Jurančič, raziskovalec 
Lana Zdravković, asistentka 

Namen in cilji 

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

Izvedba projekta v letu 2008 

Nadaljevali smo redno spremljanje medijskega lastništva in vpliva na neodvisnost 
medijev v Sloveniji.  
Sodelovali smo v ekspertnem timu pod vodstvom K. E. Leuven in Srednjeevropske 
univerze, ki izdeluje študijo o kazalcih medijskega pluralizma za Evropsko komisijo. 

Dogodki v letu 2008 

9. 6. 2008: V okviru okrogle mize o svobodi medijev v Evropski uniji, ki smo jo 
organizirali v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji v okviru projekta 
Human Rights Press Point, smo v ospredje postavili problem koncentracije 
medijskega lastništva v Sloveniji, Franciji in Italiji. 
11. 2. 2008 in 9.-10. 9. 2008 – sestanek ekspertov, vključenih v izdelavo študije o 
kazalcih medijskega pluralizma (v Budimpešti in Leuvenu). 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Medijsko lastništvo je bilo v ospredju raziskave o vlogi države v medijskem sektorju v 
Sloveniji, čigar angleški prevod smo izdali v knjigi v začetku 2008, nato o njej 
razpravljali v Mariboru (28. 2. 2008), Kopru (10. 3. 2008) in Ljubljani (20. 3. 2008).  
Objava prispevka Sandre B. Hrvatin in Brankice Petković o medijskem pluralizmu v 
reviji Digitas, poslanega na povabilo urednikov tematske številke te revije. 

Partnerji 

Open Society Institute, K.E. Leuven, Srednjeevropska univerza itn. 

Financerji 

Open Society Institute, Evropska komisija itn. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Naše raziskovalne in zagovorniške dejavnosti na področju medijskega lastništva in 
pluralizma so prispevale k temu, da smo relevantni partner v evropskih projektih. 
2009 bomo nadaljevali dejavnosti v Sloveniji in partnerstva v projektih v jugovzhodni 
Evropi in Evropski uniji. 
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Program Media Watch 

Vodja projekta 

Brankica Petković 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Sandra Bašić Hrvatin, Marko Milosavljević, člana uredništva 
Kaja Jakopič, Boris Čibej, Gojko Bervar, člani uredništva 
Jernej Rovšek, Lenart J. Kučić, Marko Prpič, Lana Zdravković, člani uredništva 
Sonja Merljak, Tanja Taštanoska, Saša B. Lubej, člani uredništva 
Ksenija Horvat, voditeljica novinarskih večerov 
Tomaž Trplan, urednik spletne strani Media Watch 

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 2008 

Redno izdajanje Medijske preže (dve številki: pomlad+jesen), izid dveh knjig v zbirki 
Media Watch in ene zloženke MW. Omizja Media Watch in vzdrževanje spletne strani 
in baze podatkov Media Watch. 
Mehanizmi programa Media Watch (edicije in dogodki) so uporabljeni v sklepni fazi 
projekta Vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji in v okviru projekta RARE-
Responsibility and Responsiveness of the Media. 

Dogodki v letu 2008 

Okrogle mize o medijski politiki in praksah v Sloveniji, vključno s: 
- tri prestavitve/javni pogovori o vlogi države v medijskem sektorju v Sloveniji: 

28. 2. 2008 v Mariboru, 10. 3. 2008 v Kopru in 20. 3. 2008 v Ljubljani); 
- 22. 4. 2008 – okrogla miza o poročanju o otrocih, v sodelovanju z Varuhom 

človekovih pravic in Informacijskim uradom Sveta Evrope v Ljubljani; 



 56

- 23. 6. 2008 – predstavitev dokumenta Za prenovo medijske politike v Sloveniji, 
pripravljenega v sodelovanju z Društvom novinarjev in Sindikatom novinarjev 
Slovenije ter pobudnikoma novinarske peticije; 

- 25. 11. 2008 - okrogla miza o podobah sveta v televizijskih poročilih v okviru 
pobude Glas poslušalcev in gledalcev (v okviru projekta RARE+MW); 

- 28. 11. 2008 - sodelovanje na omizju o prenovi zakona o RTV Slovenija, v 
organizaciji Društva novinarjev Slovenije v okviru Novinarskih dnevov v Ankaranu. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Medijska preža (dve številki – 31. št. v maju 2008 in 32/33. št. v decembru 2008).  
Knjiga v angleškem jeziku Sandre B. Hrvatin in Brankice Petković o vlogi države v 
medijskem sektorju v Sloveniji (In temu pravite medijski trg?).  
Knjiga Mitje Velikonja s študijo nostalgije po Josipu Brozu Titu (Titostalgija). 
Zloženka (projekt MW+RARE) o pobudi za samoorganiziranje državljank in 
državljanov v Glas poslušalcev in gledalcev.  
Angleški prevod in distribucija dokumenta Za prenovo medijske politike v Sloveniji, ki 
smo ga pripravili v sodelovanju z novinarskimi organizacijami in pobudnikoma 
novinarske peticije. 

Partnerji 

Številni redni sodelavci projekta Media Watch. Varuh človekovih pravic. Informacijski 
urad Sveta Evrope v Ljubljani. Društvo novinarjev Sloveniji in Sindikat novinarjev 
Sloveniji, EURALVA, Fundacija Guardian. 

Financerji 

OSI, Ministrstvo za kulturo (sofinanciranje knjige Titostalgija), Ministrstvo za šolstvo 
in šport (sofinanciranje revije Medijska preža kot strokovne revije), Evropska 
komisija, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske (prevod dokumenta Za prenovo 
medijske politike). 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Orodja projekta Media Watch so bila uspešno uporabljena za promocijo rezultatov 
raziskovalnih in drugih dejavnosti, za zagovorništvo in ozaveščanje o problemih 
svobode in avtonomije medijev in novinarjev v Sloveniji. 2009 bomo nadaljevali redne 
monitoringe, zagovorništvo in druge dejavnosti, ki krepijo vlogo državljanov v medijski 
dejavnosti ter svobodo in odgovornost medijev. 
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Mediji in manjšine 

Vodja projekta 

Brankica Petković 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Lana Zdravković, asistentka 

Namen in cilji 

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

Izvedba projekta v letu 2008 

Nadaljevali smo spremljanje medijskega poročanja o manjšinah ter dejavnosti, ki 
krepijo moč in zagovarjajo boljši položaj romske skupnosti in manjšinskih skupnosti iz 
nekdanje Jugoslavije na področju medijev.  
Uporabili smo okvir Evropskega leta medkulturnega dialoga pri zagovorništvu, 
sodelovali v Evropski študiji o medijih in raznolikosti s predstavitvijo projektov in 
dejavnosti Mirovnega inštituta na področju manjšin in medijev v okviru evropske 
raziskave. 

Dogodki v letu 2008 

3. 10. 2008 - referat o Romih in medijih na proslavi ob 5. obletnici romske radijske 
produkcije in radia Romic v Murski Soboti. 
3.-5. 10. 2008 –  partnerstvo z Britanskim svetom v Sloveniji pri iskanju udeležencev 
in izvedbi delavnice v okviru programa Predstavljaj si svojo prihodnost, katerega 
namen je izdelava digitalnih zgodb v produkciji mladih predstavnikov manjšinskih 
skupnosti v Sloveniji. 
27. 10. 2008 - predavanje o medijih in manjšinah v Sloveniji na seminarju o 
uresničevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Ljubljani. 
22. 11. 2008 - predavanje na mednarodni delavnici za aktiviste nevladnih organizacij 
iz držav nekdanje Jugoslavije in Italije o medijih in medkulturnem dialogu v Novem 
mestu. 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Analiza politik na področju dostopa do medijev za manjšinske skupnosti narodov 
nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, ki smo jo pripravili za Zvezo zvez kulturnih društev 
narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji - EXYUMAK. 
Predlog ukrepov na področju medijev v nacionalnem programu za izboljšanje 
položaja romske skupnosti v Sloveniji v okviru posvetovanja, ki ga je pripravil Urad za 
narodnosti. 
Članki o medijih in manjšinah v Medijski preži (maj in december 2008). 

Partnerji 

Zveza Romov Slovenije, Zveza zvez kulturnih društev narodov iz nekdanje 
Jugoslavije v Sloveniji  - EXYUMAK, Društvo za razvijanje preventivnega in 
prostovoljnega dela Novo mesto. 

Financerji 

Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Nadaljevali bomo raziskovanje, zagovorništvo in izobraževalne dejavnosti, ki krepijo 
dostop do medijev za manjšine, in usposobljenost novinarjev za poročanje o 
različnosti. 2009 bomo objavili rezultate raziskave o recepciji medijev med pripadniki 
etničnih manjšin v Sloveniji, ki smo jo opravili 2008 v okviru projekta RARE. Na 
podlagi raziskave bomo organizirali razpravo in razvili nadaljnje dejavnosti. 
 



 59

Mednarodno sodelovanje v okviru medijskega programa 

Vodja projekta 

Brankica Petković 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Lana Zdravković, asistentka 

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 regionalnemu in mednarodnemu razvoju svobodnih in odgovornih medijev. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Nadaljevali smo aktivno članstvo v mreži South East European Network for 
Professionalisation of the Media-SEENPM ter v evropski mreži za manjšine in medije 
On-line/More Colour in the Media -OLMCM. Nadaljevali sodelovanje z Guardian 
fundacijo, Evropsko zvezo združenj poslušalcev in gledalcev EURALVA in Evropskim 
združenjem tiskovnih svetov AIPCE. Sodelovali v Globalnem forumu za medijski 
razvoj. Postali partnerji Novosadske šole novinarstva in Makedonskega inštituta za 
medije. 

Dogodki v letu 2008 

- Sodelovanje v pripravah in koordinaciji evropskih nevladnih organizacij s področja 
medijev za udeležbo na Evropski ministrski konferenci o medijih in novih 
komunkacijskih storitvah, ki bo maja 2009 v Reykjaviku. 
- Sodelovanje na svetovni konferenci Globalnega foruma za razvoj medijev (Atene, 
7.-10. 12. 08). 
- Sodelovanje na regionalni konferenci o poročanju medijev v JV Evropi o Kosovu 
(Gorazd Kovačič v Skopju, 17.-18. 5. 08). 
- Sodelovanje na regionalni delavnici o etiki internetnega novinarstva (Katja Lenart v 
Sarjevu, 23.-25. 6. 2008) in študijski obisk o novinarskem poročanju o varni prehrani 
(Budimpešta, 4.-6. 3. 08). 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Poročila o Sloveniji, izdelana in objavljena leta 2008 v okviru raziskovalnih projektov 
mreže SEENPM: o delavskih pravicah v medijski industriji (Iztok Jurančič, projekt je 
vodil Center za neodvisno novinarstvo iz Kišinjeva), o javni radioteleviziji v obdobju 
digitalizacije (Marko Milosavljević, projekt je vodil Media center Sarajevo), o vplivu 
evropske direktive o medijskih storitvah (Brankica Petković, projekt je vodil 
sekretariat SEENPM), in o poročanju časopisov v državah JV Evrope o Kosovu 
(Gorazd Kovačič, projekt je vodil Makedonski inštitut za medije). 

Partnerji 

Medijski centri, člani mreže SEENPM (Noovosadska šola novinarstva, Makedonski 
inštitut za medije, Media center Sarajevo itn.) in mreže OL/MCM. Guardian fundacija,  
Evropska zveza organizacij poslušalcev in gledalcev EURALVA, Evropska zveza 
tiskovnih svetov AIPCE itn. 

Financerji 

Open Society Institute, Dansko ministrstvo za zunanje zadeve - Progam mednarodne 
podpore razvoju medijev (preko mreže SEENPM), Fundacija Guardian (Scott Trust), 
Evropska komisija itn. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Ustaljena partnerstva v več regionalnih in evropskih mrežah so v letu 2008 
spodbudila več raziskav manjšega obsega ter študijskih obiskov in usposabljanj. 
Hkrati so omogočila skupne prijave na razpise EU. Nadaljevali bomo regionalna in 
mednarodna partnerstva in članstvo v mrežah, ki delujejo v prid svobodi in 
odgovornosti medijev ter komunikacijskih pravic državljank in državljanov. 
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RARE - Odgovornost in odzivnost medijev - Zagovarjanje 
mehanizmov za upoštevanje interesov in pogledov državljank in 
državljanov v medijih 

Vodja projekta 

Brankica Petković 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Neva Nahtigal, raziskovalka 
Sandra B. Hrvatin, raziskovalka 
Marko Prpič, raziskovalec 
Lana Zdravković, asistenka vodji projekta in raziskovalcem 
Vincent Porter, Andrew Taussig, EURALVA - eksperti 
Ian Wright, Ian Mayes, Jo Confino, The Guardian - eksperti 

Namen in cilji 

Projekt povezuje raziskovanje recepcije medijev med tremi družbenimi skupinami z 
dejavnostmi, ki zagovarjajo samoregulacijo v informativnih medijih ter spodbujajo 
vključevanje državljanov v organizacijo, kakršna je Glas poslušalcev in gledalcev. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Raziskovanje in poročanje o recepciji medijev med tremi družbenimi skupinami. 
Izmenjava obiskov med Guardianom in izbranimi časniki v Sloveniji. Seminar 
Guardiana v Ljubljani. Seminar Evropske zveze organizacij poslušalcev in gledalcev 
v Ljubljani (EURALVA). Udeležba slovenskih predstavnikov na letnem srečanju 
EURALVA 2008. Zloženka o pobudi za organizacijo poslušalcev in gledalcev. Omizje 
v okviru te pobude. 

Dogodki v letu 2008 

28. 5. 08 - Seminar EURALVA v Ljubljani. 
5.-8. julij 08 - Študijski obisk novinarjev Dela, Dnevnika in Večera pri Guardianu 
(Irena Štaudohar, Ranka Ivelja, Slavko Vizovišek). 
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22. 9. 08 - Seminar Guardiana v Ljubljani o samoregulaciji in družbeni odgovornosti 
informativnih medijev. 
23. 9. 08: Študijski obisk predstavnikov Guardiana pri Delu Dnevniku in Večeru (Ian 
Mayes, Ian Wright, Jo Confino).  
10. 11. 08 - Udeležba slovenskih predstavnikov na letnem srečanju EURALVA 2008 
v Madridu (Suzana Žilič Fišer, Irena Brejc).  
25. 11. 08 - Okrogla miza v Ljubljani o podobah sveta v televizijskih poročilih v okviru 
pobude Glas poslušalcev in gledalcev. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

November 2008: zloženka o pobudi za organiziranje državljanov v Glas poslušalcev 
in gledalcev. 
December 2008: tematski sklop s članki o odgovornosti in odzivnosti medijev in 
primerih iz projekta v jesenski številki Medijske preže. 

Partnerji 

Fundacija Guardian, Evropska zveza organizacij poslušalcev in gledalcev EURALVA. 
Sodelovanje z Delom, Dnevnikom in Večerom. Podpora Cankarjevega doma pri 
izvedbi javnih dogodkov. 

Financerji 

Evropska komisija, Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Nadaljevanje zagovarjanja samoregulacijskih mehanizmov v medijih v Sloveniji kot 
so na primer tiskovni svet, varuh pravic bralcev, poslušalcev in gledalcev, 
ombudsman znotraj posameznih medijskih hiš itn. Nadaljevanje promocije in 
zagovarjanja aktivnega državljanstva na področju medijev preko samoorganiziranja 
državljanov v pobude in združenja. 
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GemTrEx - Professionalizing Gender Trainers & Experts in Adult 
Education 

Vodja projekta 

Mojca Frelih (do 30.6.2008) 
mojca.frelih@mirovni-institut.si 
Živa Humer (po 30.6.2008) 
Ziva.humer@guest.arnes.si 

Sodelavci 

Franja Arlič, raziskovalka 
Mojca Frelih, raziskovalka 
Živa Humer, raziskovalka 

Namen in cilji 

Glavni cilj projekta Gemtrex, ki je Grundtvig 1 projekt, je bil razviti kriterije in 
standarde za strokovne delavke in delavce s področja spolov v izobraževanju 
odraslih v Evropi. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Projektne aktivnosti so bile izvedene tako, kot je bilo načrtovano, vključno s 
študijskim obiskom GemTrEx Newham College of Further Education (London), 
oblikovanjem profesionalnih standardov za delo na področju spolov, kompendijem 
teorije in prakse ter organizacijo zaključne konference in delavnice v Ljubljani. 

Dogodki v letu 2008 

Zaključna konferenca in delavnica Gender workers in Europe: Professionalisation, 
prospects and challenges, Ljubljana, 22. september, 2008; http://www.gemtrex.eu. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Rezultati projekta, kot so informativni letaki, brošura Standards and training for 
gender workers in Europe, analitično orodje za samoevalvacijo strokovnih delavk in 
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delavcev s področja spolov,  kompendij Teorije, prakse in standardov kakovosti za 
delo na področju spolov in Profesionalni standardi za delo na področju spolov v 
Evropi so dostopni na: http://www.gemtrex.eu/ . 

Partnerji 

Frauenservice Graz (koordinatorji projekta), Gradec, Avstrija 
Männerberatung Graz, Gradec, Avstrija  
University of Girona, Girona, Španija 
Dissens e.V., Berlin, Nemčija 
Newham College of Further Education, London, VB 

Financerji 

Evropska Komisija (Socrates program) in Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je končan. 
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Neformalno reproduktivno delo: trendi v Sloveniji in EU 

Vodja projekta 

Majda Hrženjak 
majda.hrzenjak@guest.arnes.si 

Sodelavci 

Živa Humer, raziskovalka 
Romana Zajec, asistentka 
Ana Fratnik, asistentka 

Namen in cilji 

Namen projekta je konceptualna in empirična raziskava treh segmentov rastočega 
povpraševanja po in ponudbe skrbstvenega dela na črnem trgu: varovanja otrok, 
oskrbe starejših in čiščenja. Projekt sledi mednarodno primerljivi metodologiji. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Priprava teoretskega in metodološkega okvira. 
Analiza politik in institucionalnih pogojev skrbstvenega dela v Sloveniji, identifikacija 
skrbstvenega, migracijskega in delovnega režima. Priprava empirične raziskave 
ponudbe in povpraševanja po neformalnem skrbstvenem delu v smislu rekrutacije in 
usposabljanja anketark, priprave vprašalnikov, organizacije terena ipd. Projekt smo 
predstavili v mednarodnem prostoru in ga povezali z aktivnostmi ECPR-mreže. 

Dogodki v letu 2008 

Hrženjak, Majda. Can National Welfare State Break the Global Care-Chain? A pilot 
Experiment in Slovenia. Paper presented at the International Workshop 
»Transnational Domestic Workers and National Welfare State«  
Amsterdam, 4.-6. December, 2008. 
 
Hrženjak, Majda. Who cares in the East if Easterns cleans and cares in the West? 
Paper presented at the 8th Annual Aleksanteri Conference 
Welfare, Gender and Agency in Russia and Eastern Europe, December 10.-12., 
2008; the University of Helsinki, Finland. 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Hrženjak, Majda. Informal domestic work : a way of reorganization between care and 
paid work. Paper presented at the conference 'Gendering Theories of 
Citizenship:Europeanization and care' Denmark 1. - 3. April, 
2008http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_result=1255&l=0&w=16&id_event=49. 
 
Hrženjak, Majda. The Status of Domestic Work and Women’s Position in the Labour 
Market: A Pilot Experiment of Paid Domestic Work in Households with Small Children 
(the Case of Slovenia); Paper presented at the International Conference 'Labouring 
Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond' Stockholm, 
28-31 August 2008. http://www.arbark.se/labfem2/papers. 
 
Humer, Živa. Ethics of care, gender and family. Paper presented at the conference 
'Gendering Theories of Citizenship:Europeanization and care' Denmark 1. - 3. April, 
2008. http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_result=1255&l=0&w=16&id_event=49.  
 
Rener, Tanja, Humer, Živa, Žakelj, Tjaša, Vezovnik, Andreja, Švab, Alenka. Novo 
očetovstvo v Sloveniji (New fatherhood in Slovenia; available only  in Slovene). 
Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2008. 

Partnerji 

/ 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Open Society 
Institue.  
 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

2009 nameravamo projekt tesneje vpeti v raziskovalno mrežo  ECPR in razvijati nove 
nacionalne in mednarodne projekte s podobnimi vsebinami: prijava CRP-projekta, ki 
bi raziskal etnično in spolno segmentacijo ter pogoje dela in trende v formalnem 
skrbstvenem sektorju v Slo., in mednarodnega, ki bi se ukvarjal s 
politikami/strategijami skrbstvenega dela v CEE-regiji. 
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FeMiPol -  Integracija žensk imigrantk na trg dela in v družbo: 
Analiza politik in priporočila 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Veronika Bajt, raziskovalka 

Namen in cilji 

Z analizo integracijskih politik in proučitve njihovega vpliva na položaj migrantk je cilj 
oblikovati smernice za politike, ki bodo vključevale izkušnje migrantk. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Projekta skupina MI je pripravila sklepno primerjalno poročilo na temo (ne)možnosti 
aktivnega državljanstva, participacije migrantk v osmih državah. Vodaj projekta se je 
31. marca udeležila sklepne konference v Bruslju, kjer je predstavila izsledke analize 
oblikovalcem politik in drugi zainteresirani javnosti. 

Dogodki v letu 2008 

31. marec, Bruselj, sklepna konferenca projekta. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

http://www.femipol.uni-frankfurt.de/. 

Partnerji 

Institute of Social Research pri J. W. Goethe University Frankfurt am Main, Nemčija;  
Oxford Brookes University, VB;  
University of Paris X - Institut des Sciences du Politique, Francija; 
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University of Florence, Italija;  
Jagiellonian University Crakow, Poljska; 
Centre for Research on Women´s Issues Athens, Grčija;  
Intercollege Cyprus, Ciper. 

Financerji 

Evropska komisija, 6. okvirni raziskovalni program. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt smo uspešno zaključili, v letih 2009-2010 sledi publiciranje rezultatov v 
Sloveniji in tujini: med predvidenimi publikacijami načrtujemo knjižno objavo po 
zmožnostih in objave več člankov. 
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Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju 

Vodja projekta 

Marija Breznik Močnik 
maja.breznik@guest.arnes.si 

Sodelavci 

Marija Breznik Močnik, vodja 
Aldo Milohnić, raziskovalec 
Maja Bogataj Jančič, raziskovalka 
Matej Kovačič, raziskovalec 

Namen in cilji 

Interdisciplinarna skupina raziskovalcev je proučevala vlogo pravnega varstva 
tehnoloških ukrepov v digitalnem okolju. Poudarek raziskave je bil na upravičenju 
uporabnikov do privatne reprodukcije in na sistemu zbiranja nadomestil za imetnike 
pravic. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Raziskovalno poročilo (objavljeno na internetni strani naročnika Urada za 
intelektualno lastnino: http://www.uil-sipo.si/uploads/media/Raziskava_Upravljanje-
ASP_2008.pdf) je bilo končano septembra 2008. Poročilo se opira na obsežno 
empirično raziskavo (anketa, ki je vključila 795 posameznikov, 35 intervjujev …) in 
pravno primerjalno analizo. 

Dogodki v letu 2008 

BOGATAJ Jančič, Maja, predavanje "Digital Technology and Legal Challenges to 
Copyright", seminar "EdReNe Expert Workshop on Rights issues", Ljubljana, 4. - 5. 
3. 2008, videoposnetek predavanja na spletni strani: 
http://videolectures.net/edrene08_bogataj_jancic_dtl/. 
 
BREZNIK, Maja, referat "Spreminjanje pogojev v samostojnih poklicih v znanosti in 
umetnosti", simpozij "Sindikalni razgledi" (Ljubljana, Dom sindikatov, 14.-15. 
februarja). 
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MILOHNIĆ, Aldo, referat "Umetnost in vladavina prava", simpozij »Gledališče in 
politike predstavljanja«, organizator AGRFT, Maribor, oktober 2007. 
 
KOVAČIČ, Matej, predavanja za starše in učitelje o avtorskih pravicah in varni rabi 
interneta, 18. marec 2008, Domžale, OŠ Venclja Perka. 
 
MILOHNIĆ, Aldo, sodelovanje na okrogli mizi "Kako napolniti žepe sodobnega 
umetnika!?", 8. april 2008, organizator posveta: Galerija ŠKUC. 
 
BREZNIK, Maja, sodelovanje na okrogli mizi "Fights for urban spaces" v okviru 
seminarja European Conference of Citizens and Residents from the Major Cities, 
Ljubljana, 18. april 2008.  
 
BOGATAJ Jančič, Maja, "Creative Commons Slovenia", predavanje na konferenci 
Content online for Creativity, Brdo, 6. junij 2008, organizator: Ministrstvo za kulturo. 
 
BREZNIK, Maja, MILOHNIĆ, Aldo, BOGATAJ Jančič, Maja, sodelovanje na nizu 
okroglih miz, intervjujev v okviru tematskega oddajanja Radio Cona o avtorskih 
pravicah, 19. – 30. junij. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

BREZNIK, Maja, BOGATAJ Jančič, Maja, KOVAČIČ, Matej, MILOHNIĆ, Aldo, 
Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju (raziskovalno poročilo), 
http://www.uil-sipo.si/uploads/media/Raziskava_Upravljanje-ASP_2008.pdf. 
 
BREZNIK, Maja, "Spreminjanje pogojev v samostojnih poklicih v znanosti in 
umetnosti", objavljeno v: Sindikalno gibanje odpira nove poglede, Ljubljana, Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije, 2008. ISBN 978-961-6708-04-3. - Str. 143-148. 
 
BOGATAJ Jančič, Maja, Avtorsko pravo v digitalni dobi, Ljubljana, Pasadena, 2008. 
 
MILOHNIĆ, Aldo, "Umetnost in vladavina prava", objavljeno v: Amfiteater, Ljubljana, 
AGRFT, n. 1, 2008. 
 
BREZNIK, Maja, MOČNIK, Rastko, "Humanistika in družboslovje v primežu liberalne 
Evrope", objavljeno v: Časopis za kritiko znanosti, Ljubljana, Študentska založba, št. 
233, 2008. 

Partnerji 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 
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Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za 
gospodarstvo. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je bil zaključen septembra 2009, vendar se smiselno nadaljuje z novim 
projektom, ki se je začel istega meseca: Avtorske in sorodne pravice na internetu - 
vidik javnih institucij. 
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Ekonomija kulture 

Vodja projekta 

 Aldo Milohnić 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

 Maja Breznik, raziskovalka 

Namen in cilji 

Večletni projekt, s katerim prispevamo k razvoju področja kulturnih politik, ki je bilo 
najprej zanemarjeno, zadnje čase pa ga enostransko uporabljajo v tistih ekonomskih 
in političnih krogih, ki se zavzemajo za dominantno tržno usmerjeno kulturo. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Diseminacija rezultatov, doseženih v že zaključenih projektih; priprava aplikacije za 
večji mednarodni projekt ARCADE v sodelovanju s partnersko organizacijo iz 
Francije; priprava nacionalnega poročila o uporabi novih tehnologij pri razvoju 
kulturnega turizma (kot dela kulturnih industrij) v Sloveniji; prezentacije na 
konferencah, seminarjih, omizjih in delavnicah; konceptualizacija novega projekta. 

Dogodki v letu 2008 

Milohnić, Aldo. »Culture in the age of economic rationality: how argumantative is the 
'economic argument' for culture?«. Predavanje udeležencem mednarodnega 
seminarja Strategic Planning, Rijeka, 18.-24. 02. 2008. 
 
Milohnić, Aldo. Prezentacija na omizju "Člen 23: kako napolniti žepe sodobnega 
umetnika", Ljubljana, Galerija ŠKUC, 8. 04. 2008. 
 
Milohnić, Aldo. Prezentacija na omizju "Multikulturalna strpnost", Ljubljana, Mestni 
muzej, 11. 4. 2008. 
 
Milohnić, Aldo. "From Trojan to Schengen Horses". Referat na mednarodni 
konferenci "Inclusion and Exclusion in and on the Border of Europe", Portorož, 6.-7. 
06. 2008. 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Milohnić, Aldo (ur.): New Paradigms, New Models - Culture in the EU External 
Relations / At the Crossroads of Cultural Politics: The Western Balkans. Ljubljana: 
ZRC SAZU in Mirovni inštitut, 2008. 
 
Breznik, Maja. Konec estetske socialne države: polje kulturne produkcije med 
preteklostjo in prihodnostjo. Maska, 2008, letn. 23, št. 115/116, str. 20-27. 
 
Breznik, Maja. Spreminjanje pogojev v samostojnih poklicih v znanosti in umetnosti. 
V: Lukič, Goran and Močnik, Rastko (ur.). Sindikalno gibanje odpira nove poglede. 
Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2008, str. 143-148. 
 
Breznik, Maja in Milohnić, Aldo. Slovenia (National Report). V: Virtual Culture and Its 
Impact on Cultural Tourism: Experiences from South-East Europe. Zagreb: Inštitut za 
mednarodne odnose (v tisku). 

Partnerji 

Inštitut za mednarodne odnose (Zagreb). 

Financerji 

Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Aplikacija za projekt ARCADE nam žal ni bila odobrena na razpisu EU Europe Aid 
programa za 2008, kar je velika škoda tako zaradi kakovostnega mednarodnega 
projekta kot energije, ki smo jo investirali v pripravo našega dela aplikacije. Več 
uspeha smo imeli pri drugih dejavnostih v okviru razisk. polja kulturne ekonomije 
(npr. nacionalno poročilo kult. turizem in novi mediji, publiciranje, prezentacije na 
konferencah itn.). 
 



 76

Na razkrižju kulurnih politik: Zahodni Balkan 

Vodja projekta 

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

Sodelavci 

Lev Kreft, strokovni svetovalec 
Aldo Milohnić, strokovni svetovalec 

Namen in cilji 

Projekt prinaša izmenjavo izkušenj, mnenj in pogledov na razmerja med umetniškimi 
in kulturnimi praksami ter nacionalnimi kulturnimi politikami držav zahodnega 
Balkana, in premislek povezuje s problematiko zunanje kulturne politike EU. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Organizacija delavnice, na kateri so udeleženci razpravljali o možnih podpornih 
instrumentih za sodobne umetniške in kulturne produkcije in prakse na področju 
Zahodnega Balkana. Eden izmed namenov delavnice je tudi premislek o tem, kako 
spodbuditi pogostejše in celovitejše predstavitve sodobnih umetniških praks iz EU na 
prostoru zahodnega Balkana in obratno, iz zahodnega Balkana v EU. 

Dogodki v letu 2008 

Delavnica je bila organizirana 12. maja 2008, v Atriju Znanstveno raziskovalnega 
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Uvodne predstavitve so 
prispevali: Aida Kalender, programska direktorica, Akcija Sarajevo, Sarajevo, Bosna 
in Hercegovina; 
Emina Višnić, kulturna menadžerka, Clubture network & Multimedijski center Mama, 
Zagreb, Hrvaška; Miško Šuvaković, profesor, Univerzitet umetnosti, Beograd, Srbija; 
Suzana Milevska, programska direktorica, Vizualni in kulturni Center, Eurobalkan 
Institute, Skopje, Makedonija; Svetlana Racanović, direktorica, Nansen Dialogue 
Centre, Podgorica, Črna Gora. 
 
Pogovor je povezoval Lev Kreft, direktor Mirovnega inštituta in profesor na Univerzi v 
Ljubljani, Aldo Milohnić, raziskovalec pri Mirovnem inštitutu, je strnil ključne poudarke 
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iz razprave in jih potem predstavil na mednarodni konferenci New Paradigms, New 
Models: Culture in the EU External Relations/Nove paradigme, novi modeli: kultura v 
zunanjih odnosih EU, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike 
Slovenije 13. in 14. maja v Ljubljani. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

- www.mirovni-institut.si 
- programska knižica 

Partnerji 

Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Financerji 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Glavni cilj projekta - organizirati konferenco z udeleženci, ki se ukvarjajo s 
problemom umetniških in kulturnih praks ter nacionalnih kulturnih politik držav 
Zahodnega Balkana - je bil dosežen, prav tako je bil dosežen cilj izmenjevanja idej in 
izkušenj kot tudi predstavitev projekta širši javnosti. 
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Primerjalna analiza razvoja kulture v izbranih evropskih mestih 

Vodja projekta 

Aldo Milohnić 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Maja Breznik, raziskovalka 
Sabina Autor, raziskovalka 
Bratko Bibič, raziskovalec 

Namen in cilji 

Projekt je nadaljevanje našega prejšnjega projekta – študija strokovnih podlag za 
pripravo strategije kulturnega razvoja mesta Ljubljane. Namen projekta je pripraviti 
primerjalno študijo kulturnih politik izbranih evropskih mest in mesta Ljubljana. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V prvi fazi projekta smo izdelali primerjalno analizo izbranih mest v Sloveniji in v 
sosednjih državah. Naročniku smo predstavili prve rezultate v letnem poročilu. 
Pripravili smo vprašalnik za anketno raziskavo, ki jo bomo izvedli v letu 2009, poleg 
tega pa smo pripravili okvirni vprašalnik za poglobljeno analizo nekaterih izbranih 
evropskih mest (študije primera). V končnem poročilu (junij 2009) bomo predstavili 
izsledke raziskave in pripravili priporočila za MOL. 

Dogodki v letu 2008 

Milohnić, Aldo. »National and local cultural policies in context: analysis of Slovenian 
national and local cultural policies and other examples«. Predavanje za poslušalce 
mednarodnega seminarja Strategic Planning, Rijeka, 18.-24. februar 2008. 
 
Breznik, Maja. Referat na okrogli mizi v okviru mednarodne konference »Struggles 
for Urban Space«, ki je bila del projekta »European Conference of Citizens and 
Residents of the Major Cities. Cultural Diversity, Intercultural Practices and 
Community: the Challenge of Major European Cities«. Ljubljana, 18. april 2008. 
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Milohnić, Aldo. Razprava na okrogli mizi v okviru mednarodne konference »Struggles 
for Urban Space«, ki je bila del projekta »European Conference of Citizens and 
Residents of the Major Cities. Cultural Diversity, Intercultural Practices and 
Community: the Challenge of Major European Cities«. Ljubljana, 18. april 2008. 
 
Milohnić, Aldo. Referat na okrogli mizi o kulturnih politikah mest na Hrvaškem in v 
Sloveniji. Kulturni center Molekula v sodelovanju z Oddelkom za kulturo občine 
Rijeka, ob udeležbi župana g. Vojka Obersnela. Rijeka, 5. junija 2008. 
 
Breznik, Maja. »Culture in the Region and Beyond: General Scepticism through the 
Lens of Cultural Crisis«. Referat na konferenci ICCPR. Istanbul Metropolitan 
Municipality in Yeditepe University, Istanbul, avgust 2008. 
 
Milohnić, Aldo. »Urban Consumerism in the Age of Post-Fordism«. Referat na 
konferenci Citizenry and/or Consumerism. University of Rijeka, Faculty of Arts and 
Drugo more, Rijeka, 10.-11. oktober 2008. 
 
Breznik, Maja. »Between 'Culture Talk' and 'Rights Talk'«. Referat na konferenci 
Citizenry and/or Consumerism. University of Rijeka, Faculty of Arts and Drugo more, 
Rijeka, 10.-11. oktober 2008. 
 
Milohnić, Aldo. Prezentacija na okrogli mizi – predkonferenčnem dogodku 
mednarodne konference »The Neoliberal Frontline: Urban Struggles in Post-Socialist 
Societies«, ki je potekala v okviru projekta Operation: City 2008, Zagreb, december 
2008. 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Breznik, Maja. "The Role of Culture in the Strategies of Urban Regeneration". V: 
Houses in Transformation: Interventions in European Gentrification. Rotterdam: NAi 
Publishers, 2008, str. 43-57. 

Partnerji 

/ 

Financerji 

Mestna občina Ljubljana (Mestna uprava - Služba za razvojne projekte in investicije). 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

V letu 2008 smo uspešno zaključili prvo fazo projekta: zbrali smo veliko gradiva in 
podatkov, ki jih bomo potrebovali v drugi fazi raziskave; pripravili smo izčrpno mailing 
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listo oddelkov za kulturo pri mestnih upravah izbranih evropskih mest, ki jo 
potrebujemo za distribucijo vprašalnika; opravili smo pogovore s predstavniki izbranih 
slovenskih mest in mest v sosednjih državah (Hrvaška, Avstrija, Italija) itn. 
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Fundacija Anna Lindh 

Vodja projekta 

Lev Kreft 
lev.kreft@guest.arnes.si 

Sodelavci 

Aldo Milohnić, koordinator 
Jasna Babič, koordinatorka 

Namen in cilji 

Večletni projekt sodelovanja v mreži nacionalnih mrež nevladnih organizacij in javnih 
zavodov za razvoj medkulturnega dialoga v Sredozemlju. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Koordinacija slovenske nacionalne mreže, zagotavljanje organizacijskih in finančnih 
pogojev za delovanje mreže (ustanovitev stične točke - SCCA, pridobitev finančnih 
sredstev ALF in Vlade republike Slovenije, prenos koordiniranja mreže na Študentsko 
založbo), izvedba dneva medkulturnega dialoga na Metelkovi (maj 2008). 

Dogodki v letu 2008 

Izvedba dneva medkulturnega dialoga na Metelkovi (maj 2008). 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Poročilo o delovanju nacionalne mreže ALF (na domači strani ALF). 

Partnerji 

SCCA, Študentska založba, ALF Alexandria, Ministrstvo za zunanje zadeve. 
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Financerji 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ALF Alexandria, Open Society 
Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Z nacionalno koordinacijo smo v letu 2008 zaključili in v treh letih pripravili pogoje za 
stabilno delovanje mreže. V okviru dneva medkulturnega dialoga smo izvedli dobro 
obiskan dogodek na Metelkovi. V letu 2009 tak medkulturni dogodek ponovno 
načrtujemo, po izidu projektnega razpisa pa se bomo odločili, ali bomo kandidirali z 
lastnim projektom. 
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Delavsko-punkerska univerza 

Vodja projekta 

Nika Nikolič 
nika.nikolic@gmail.com 

Sodelavci 

Sabina Autor, članica programskega odbora 
Rok Benčin, član programskega odbora 
Ana Jovanovič, članica programskega odbora 
Gal Kirn, član programskega odbora 
Rok Kogej, član programskega odbora 
Primož Krašovec, član programskega odbora 
Matjaž Ličer, član programskega odbora 
Boštjan Nedoh, član programskega odbora 
Ciril Oberstar, član programskega odbora 
Lidija Radojević, članica programskega odbora 

Namen in cilji 

V pogojih, ko je splošna politična izobrazba razpeta med univerzitetno vednost in 
dnevno časopisje, Delavsko-punkerska univerza kot alternativni izobraževalni projekt 
zapolnjuje tiste sive cone mišljenja, ki ostajajo izven obojega. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V letu 2008 je DPU v prvi polovici leta nadaljeval s ciklom predavanj Totalitarizem s 
študijskimi bralnimi seminarji ter filmskim seminarjem. Izvedena je bila tudi 
mednarodna pomladna šola. V drugi polovici leta so se začeli: cikel predavanj 
Neumnost, 4 študijski bralni seminarji in filmski seminar. Skozi celo leto je potekalo 
izvajanje projekta KINO-sindikat. 

Dogodki v letu 2008 

Nadaljevanje 11. cikla predavanj DPU z naslovom Totalitarizem (januar-maj) in 
začetek novega cikla predavanj Neumnost (november-december). Nadaljevanje 
filmskega seminarja Novi Hollywood in štirih bralnih seminarjev: Althusser - teorija, 
ideologija in antihumanizem; Emancipatorna politika feministične teorije in kritike; 
Simptom; Historiografski pogledi na modernost. (januar-maj). Začeli so se tudi novi 
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bralni seminarji in en filmski: Transformacije v umetnosti; Hrbtna stran psihoanalize; 
Štetje; "Hegel gor, Hegel dol"; (oktober-december). 
Skozi celo leto je potekal KINO-sindikat. 
Maja je potekala enotedenska prvomajska šola. 
 
 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Spletna stran projekta: dpu.mirovni-institut.si in http://www.sozd.si/tank/. 

Partnerji 

Časopis Agregat; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; Klub Gromka; Metelkova 
mesto; Infoshop; Študentsko filozofsko društvo, Ljubljana; Multimedijski inštitut 
MAMA, Zagreb;  Študentsko filozofsko društvo, Beograd; študentsko filozofsko 
društvo Gerusija, Novi Sad. 

Financerji 

Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino, Urad za enake možnosti, Open Societa 
Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Projekt je bil deležen pozitivnega odziva s strani udeležencev in ustvarjalcev. V letu 
2008 je dosledno nadaljeval 12-letno tradicijo ciklusa predavanj in uspešno povečal 
število bralnih seminarjev. Velik uspeh je bila tudi prvomajska šola. Podobne 
rezultate je pričakovati tudi v letu 2009. Dosedanje dejavnosti se bodo izvajale v 
istem oz. razširjenem obsegu. Dodatni podvig bo izdaja zbornika. 
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East East: Partnership Beyond Borders Program 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Mojca Frelih, koordinatorka 
Sonja Čandek, Zavod TiPovej!, sodelavka 
Majda Hrženjak, sodelavka 
Neža Kogovšek, sodelavka 
Lev Kreft, sodelavec 
Lidija Radojević,  sodelavka 
Lana Zdravković, sodelavka 

Namen in cilji 

Program nadgrajuje partnerske projekte MI na temah manjšine in človekove pravice, 
politika, kulturna politika, spol in mediji. Namen je prispevati h kritični evalvaciji in 
intervenci na področjih v regiji Srednje in Vzhodne Evrope in na Balkanu. 

Izvedba projekta v letu 2008 

- Projekt Iniciative mladih v postkonfliktni regiji Južne in Srednje Evrope, 
- Prvomajska šola DPU: Vrnitev politične ekonomije, 
- Konferenca Vključevanje in izključevanje znotraj meja Evrope in na njih, 
- Projekt Living on a Border, 
- Projekt Politike in prakse vključevanja in izključevanja Romov v urbanih okoljih, 
- Projekt Odvzem pravnega statusa in državljanstvo, 
- Zbornik o alternativnih medijih (zbirka Politike Symposion). 

Dogodki v letu 2008 

Delavnice, poletna šola, seminarji, konference. 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Pojavljanje v medijih, na spletnih straneh MI in partnerjev. 

Partnerji 

Različni partnerji, glede na posamezni projekt (več gl. spletne strani MI). 

Financerji 

Open Society Institute in  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Program bo tudi v prihodnje razvijal dolgoročne iniciative z različnimi vsebinami 
posameznih projektov v okviru topik Mirovnega inštituta. 
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Knjižna zbirka Politike Symposion: Alternative Media and the 
Politics of Resistance: Perspectives and Challenges 

Vodja projekta 

Mojca Pajnik 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

John D.H. Downing, sourednik 
različni avtorji (9) 
Irena Woelle, oblikovalka 

Namen in cilji 

V besedilih, objavljenih v zborniku, avtorji premišljajo različne pomene in pojavne 
oblike alternativnih medijev. Namen je prispevati k razpravi na to temo v širšem 
mednarodnem prostoru in odpreti razpravo o alternativnih medijih tudi v Sloveniji. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Izbor besedil, uredniška priprava besedil za objavo, jezikovni pregled, izdaja 
zbornika. 

Dogodki v letu 2008 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

/ 

Partnerji 

John D.H. Downing, Southern Illinois University. 
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Financerji 

Open Society Institue. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Z zbirko bomo tudi v prihodnje na mednarodni ravni obravnavali topike, ki so 
povezane z dejavnostmi MI. 
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Spletna stran Mirovnega inštituta 

Vodja projekta 

Jasna Babič 
jasna.babic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

/ 

Namen in cilji 

Spletna stran Mirovnega inštituta je namenjena informiranju širše javnosti o delovanju 
inštituta. Ideja vzpostavitve nove spletne strani je, da stran ne deluje le kot 
informator, temveč da ima aktivno funkcijo, da deluje kot komunikator z javnostjo. 

Izvedba projekta v letu 2008 

V letu 2008 smo spletno stran dogradili in jo razširili glede na potrebe delovanja 
Mirovnega inštituta. Dodali smo novo kategorijo, kjer so objavljene dodatne aktivnosti 
sodelavk in sodelavcev Mirovnega inštituta. Skozi celo leto smo na spletni strani 
redno obveščali o vseh novostih, dogodkih in publikacijah MI ter vnesli vse projekte, 
vezane na to leto. 

Dogodki v letu 2008 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

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

Partnerji 

/ 
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Financerji 

Open Society Institue. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

V letu 2009 bomo nadaljevali z dograjevanjem spletne strani. Omogočili bomo 
dodajanje avdio in video datotek, s katerimi bomo dosegli večjo dinamičnost in 
dodatne vire informacij. Ravno tako bomo odpravili manjše pomankljivosti na strani in 
s tem izboljšali preglednost. 
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Knjižnična, informacijska in bibliografska dejavnost knjižnice 
Mirovnega inštituta 

Vodja projekta 

Julija Magajna  
julija.magajna@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

/ 

Namen in cilji 

Nabava, obdelava, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva notranjim in 
zunanjim uporabnikom. 
Informacijska dejavnost. 
Izdelava bibliografij za sodelavce MI. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Nadaljevanje servisne (knjižnične in informacijske) dejavnosti. 
Izdelava bibliografij raziskovalcev Mirovnega inštituta. 

Dogodki v letu 2008 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

/ 

Partnerji 

/ 
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Financerji 

Open Society Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

V letu 2008 je knjižnica delovala v skladu s svojim namenom oziroma je uspešno 
opravljala knjižnično, informacijsko in bibliografsko dejavnost, ki jo bo nadaljevala tudi 
v letu 2009. 
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 Knjižna zbirka Politike 

Vodja projekta 

mag. Aldo Milohnić 
aldo.milohnic@mirovni-institut.si 

Sodelavci 

Irena Woelle, oblikovalka 
Olga Vuković, prevajalka 
Marija Močnik, lektorica 
Michelle Gadpaille, lektorica 
Jasna Babič, distribucija 
Stane Peklaj, tiskar 

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 2008 

V letu 2008 smo izdali dve knjigi. Prva (Mojca Pajnik: Prostitucija in trgovanje z 
ljudmi) se ukvarja s spolnimi, delovnimi in migracijskimi vidiki trgovanja z ljudmi in s 
prostitucijo, ki je pogosta spremljevalka tega pojava. Druga knjiga (Tonči 
Kuzmanić,ur.: Prispevki h kritiki managerske paradigme) je zbornik člankov, v katerih 
večinoma mlajši avtorji analizirajo menedžerski diskurz, zlasti besedila "guruja" 
menedžmenta Petra F. Druckerja. 

Dogodki v letu 2008 

Dve tematski omizji: 9. 12. 2008, Menza pri koritu Metelkova - Prispevki h kritiki 
menedžerskega diskurza (udeleženci: Tonči Kuzmanić, Blaž Kosovel, Aleš Rojc, 
Andrej Marković, Mirt Komel, Igor Bijuklič, Tjaša Lampret, Primož Turk, Julija 
Magajna in Aldo Milohnić); ter 9. 01. 2009, Center in galerija P-74 - Prostitucija in 
trgovanje z ljudmi (udeleženci: Mojca Pajnik, Vesna Leskošek in Aldo Milohnić). 
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Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

Knjige so bile dobro medijsko pokrite (zlasti knjiga Mojce Pajnik; avtorica je dala tudi 
nekaj intervjujev za elektronske in tiskane medije). Recenzije v strokovni in 
znanstveni periodiki pričakujemo v letu 2009. Nekatere naše starejše izdaje so 
odmevale v medijih ter v znanstveni in strokovni periodiki tudi v letu 2008, zlasti 
knjiga Nevidno delo avtorice Majde Hrženjak. 

Partnerji 

Kontinuirani samostojni projekt Mirovnega inštituta. 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Open Society 
Institute. 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

V letu 2009 načrtujemo izid dveh novih knjig in to dinamiko (2 knjigi letno) bi radi 
ohranili tudi v prihodnje. Število izdanih knjig je odvisno zlasti od finančnih zmožnosti 
in od kakovosti razpoložljivih besedil. V zbirki Politike smo od leta 2001 do 2008 izdali 
15 knjig v 18 zvezkih, od tega je bilo 12 dvojezičnih (slovensko-angleških) izdaj. 
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Vodenje in administracija 

Vodja projekta 

Lev Kreft, direktor 

Sodelavci 

Franja Arlič, upravna direktorica 
Mojca Frelih, v. d. upravne direktorice  
Irena Salmič, poslovna sekretarka 
Boris Debevec, računovodja 
Janez Zavrl, pravni svetovalec 

Namen in cilji 

Naloga vodstva je, da tekoče organizira, načrtuje, vodi, nadzoruje, koordinira in 
usmerja vse vire Mirovnega inštituta tako, da skupaj dosežemo s programom 
zastavljene cilje. Pri tem sodelavci in sodelavke s področja administracije nudijo 
raziskovalcem in svetovalcem vso tehnično pomoč pri finančnih, pravnih, kadrovskih 
in delovnih procesih. 

Izvedba projekta v letu 2008 

Delo je potekalo tekoče, v skladu z veljavnimi akti in pravilniki Inštituta.  V letu 2008 
je direktorju in upravni direktorici potekel mandat. Upravni svet inštituta je obema 
podaljšal mandat za naslednja štiri leta. Upravna direktorica je bila do 13. 8. 2008 na 
porodniškem dopustu, v tem času jo je nadomeščala vršilka dolžnosti.  

Dogodki v letu 2008 

/ 

Javno dostopni rezultati iz leta 2008 

/ 
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Partnerji 

/ 

Financerji 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Open Society 
Institute, Ministrstva vlade RS, Evropska komisija, Mestna občina Ljubljana idr.  
 

Evalvacija in nadaljevanje projekta  

Nadaljevanje v smeri spodbude kolegov in kolegic, da bodo aktivni pri doseganju 
poslanstva Mirovnega inštituta ob popolni tehnični in administrativni podpori.  
 
 
 


