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Uvod
Na podlagi 15. člena Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07 –
ZUNEO–A) in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 27.10.2015 sprejel RESOLUCIJO O
NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH 2015-2020 (v
nadaljevanju resolucija).
16. člen Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07 – ZUNEO-A)
določa, da Vlada RS sprejme periodične načrte, ki so izvedbeni akti nacionalnega programa.
Periodični načrti za posamezno področje družbenega življenja opredelijo potrebne aktivnosti za
obdobje dveh let.
Resolucija je strateški dokument namenjen uveljavitvi enakosti med ženskami in moškimi. Določa
ključne cilje in ukrepe Vlade RS, katerih poglavitni namen je zmanjšati neenakost med spoloma na
posameznem področju. Za vsak cilj so določeni ukrepi, katerih učinkovitost in uspešnost se merita s
kazalniki, oblikovanimi za vsak cilj posebej. V resoluciji opredeljeni cilji in ukrepi predstavljajo
smernice ministrstvom in drugim vladnim organom za načrtovanje in izvajanje svojih področnih politik
ter programov z vidika enakosti spolov oziroma uresničevanja enakosti spolov. Posamezni ukrepi za
dosego ciljev bodo podrobneje razdelani in konkretizirani v periodičnih načrtih. Za izvedbo resolucije
bo Vlada RS sprejela tri periodične načrte.
Prvi periodični načrt opredeljuje posamezne naloge in aktivnosti nosilnih in sodelujočih organov za
izvajanje ciljev in ukrepov na posameznih področjih za leti 2016 in 2017. Za doseganje ciljev in
uresničenje enakosti spolov v praksi se bosta uporabila dva osnovna pristopa, ki se medsebojno
dopolnjujeta: posebni ukrepi in integracija načela enakosti spolov v vse politike in programe (gender
mainstreaming). Ministrstva in drugi nosilni ter sodelujoči organi bodo ukrepe izvajali predvsem z
integracijo načela enakosti spolov v vse relevantne programe in aktivnosti v okviru njihovih pristojnosti.
Za izvedbo teh ukrepov ne bodo potrebna posebna sredstva, saj bodo aktivnosti potekale v okviru
obstoječih programov, le-da bo pozornost usmerjena v zmanjševanje vrzeli med spoloma in
uresničevanje enakosti spolov. Na nekaterih področjih pa bo za izvajanje ukrepov potrebno predvideti
posebne aktivnosti, za katere so ministrstva v okviru svojih proračunov namenila posebna sredstva.
Finančna sredstva se bodo zagotavljala iz državnega proračuna, sredstev EU in Norveškega
finančnega mehanizma.
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1. ENAKA EKONOMSKA NEODVISNOST
I. ZMANJŠANJE RAZLIK V STOPNJI ZAPOSLENOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
Cilj 1:
Povečanje stopnje zaposlenosti žensk, zlasti mladih žensk s terciarno izobrazbo in drugih
ranljivih oziroma zapostavljenih skupin žensk

UKREPA:



spodbujanje zaposlovanja žensk v okviru aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju:
APZ) in drugih programov ob upoštevanju njihovega položaja na trgu dela
spodbujanje ženskega podjetništva

AKTIVNOST:
Spodbujanje ženskega podjetništva.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Razmere na trgu dela kažejo povečano število brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo. Izkušnje pri
izvajanju programa Subvencije za samozaposlovanje so tudi pokazale, da se ženske bolj previdno in v
manjšem številu kot moški odločajo za samostojno podjetniško pot, zato potrebujejo dodatne
spodbude. Zvišanje deleža žensk podjetnic bi prispevalo ne samo k izboljšanju položaja žensk, ampak
bi imelo ugodne učinke tako na gospodarstvo kot na celotno družbo. Program bo tako predstavljal
spodbudo brezposelnim ženskam s terciarno izobrazbo, da se odločijo za samostojno podjetniško pot
in prispeval k premagovanju začetnih finančnih ovir.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Pričakovani rezultat je ustanovitev okvirno 300 novonastalih podjetij in vključitev okvirno 300 žensk
podjetnic (oba podatka sta na letnem nivoju).
S spodbudami za premagovanje začetnih finančnih ovir na podjetniški poti bo program prispeval k
povečanju stopnje zaposlenosti žensk s terciarno izobrazbo in povečanju števila podjetnic.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod RS za zaposlovanje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

1.000.000 EUR

2017:

1.000.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 3595 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih
oseb
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

UKREP:
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priprava analiz in po potrebi oblikovanje programov za spodbujanje zaposlovanja
mladih žensk, zlasti s terciarno izobrazbo, v okviru APZ in drugih programov

AKTIVNOST:
Analiza o dostopnosti trga dela in zaposlovanju žensk, zlasti mladih s terciarno izobrazbo.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Stopnja zaposlenosti žensk, zlasti mladih, se zadnja leta znižuje, zato bo analiza osvetlila položaj
žensk na trgu dela in ovire s katerimi se srečujejo.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Analiza bo podlaga za bolj ciljno oblikovane programe za spodbujanje zaposlovanja mladih žensk.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

20.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160123 – Promocija enakih možnosti žensk in moških
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

UKREP:


spodbujanje ženskega podjetništva

AKTIVNOST:
Promocijske aktivnosti za spodbujanje ženskega podjetništva.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Aktivnosti za spodbujanje ženskega podjetništva bodo usmerjene v promocijo podjetništva,
informiranje, povezovanje, mreženje in vzpostavljanje neposrednih poslovnih kontaktov.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja vključenost žensk v podjetniško aktivnost.
NOSILEC:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

50.000 EUR

2017:

50.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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II. ZMANJŠANJE VERTIKALNE IN HORIZONTALNE SEGREGACIJE
Cilj 1:
Povečanje deleža žensk in moških v poklicih in dejavnostih, kjer so manjšinsko zastopani

UKREP:


dejavnosti za odpravo spolnih stereotipov pri odločanju za poklic ter izvajanje
projektov in programov za spodbujanje žensk in moških k izbiri netradicionalnih
poklicev in zaposlovanju, še posebej v perspektivnih panogah

AKTIVNOST:
1. Svetovanje pri odločanju za poklic.
2. Stalno strokovno izpopolnjevanje svetovalnih delavk in delavcev.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
1. Pri odločanju za poklic se učenke, učenci, dijaki in dijakinje posvetujejo s šolsko svetovalno
službo, ki jih opozori tudi na vidik spola pri izbiri poklica. Seveda pa sta usmeritev v poklic in
izbira poklica odvisni od interesa, želje in zmožnosti posameznice ali posameznika.
Eno od možnih oblik pomoči za izbiro poklica predstavlja tudi e-listovnik:
https://listovnik.sio.si/view/artefact.php?artefact=156828&view=37571&block=132403
2. Ministrstvo preuči možnosti, da module o pripravi svetovalnih delavk in delavcev uvrstijo na
program fakultet, ki izobražujejo ta profil strokovnjakinj in strokovnjakov.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Lažje odločanje pri izbiri poklica s strokovno pomočjo šolske svetovalne službe.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, šolske svetovalne službe.
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva in šolskih svetovalnih služb.

2. USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA OZIROMA DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA

I. LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA OZIROMA DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
Cilj 1:
Povečanje družbene odgovornosti in podpornih storitev za zagotavljanje usklajevanja
poklicnega in družinskega življenja

UKREP:


vzpostavitev in okrepitev podpornih storitev (občasno varstvo otrok, počitniško
varstvo, dejavno preživljanje prostega časa družin, informacijska točka za družine,
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gospodinjska pomoč, hrana v službah in šolah itd.) za zagotavljanje usklajevanja
poklicnega in družinskega življenja, s posebno občutljivostjo in pozornostjo do
enostarševskih družin
AKTIVNOST:
1. Izvajanje občasnega varovanja otrok na domu in počitniškega varstva.
2. Pregled realizacije zakonskih možnosti, priprava dopolnitev.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
1. Občasno varstvo otrok poteka v skladu s Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje otrok na
domu (Uradni list RS, št. 41/97). Občasno varovanje otrok na domu lahko v skladu z zakonom
opravljajo vzgojiteljice in vzgojitelji, pomočniki in pomočnice vzgojiteljic in vzgojiteljev,
svetovalni delavci in delavke vrtca ter zunanji sodelavci in sodelavke. Možnost izvajanja
občasnega varovanja otrok na domu navede vrtec v svoji publikaciji.
Počitniško varstvo izvajajo različne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki, npr. Zveza prijateljev
mladine Slovenije, Pionirski dom itd., pa tudi občine, npr. Mestna občina Ljubljana, in zasebni
izvajalci.
2. Ministrstvo pregleda izvajanje z vidika te tematike v vrtcih ter pripravi in uveljavi spremembe,
če bodo potrebne.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Občasno varstvo otrok na domu in počitniško varstvo kot obliki podpornih storitev za lažje usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vrtci
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva in vrtcev.

II. ENAKOVREDNEJŠA PORAZDELITEV STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI MED PARTNERJEMA
Cilj 1:
Povečanje deleža očetov, ki izrabijo starševski dopust, dopust za nego bolnih družinskih
članov in članic ter delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

UKREP:


promocijske dejavnosti za spodbujanje dejavnega očetovstva

AKTIVNOST:
Kampanja ozaveščanja s katero želimo spodbuditi starše, zlasti očete, k enakovrednejši porazdelitvi
starševskih obveznosti. Kampanja bo obsegala različne načine ozaveščanja, kot so promocijski
materiali in informativna gradiva, s katerimi se bo starše seznanjalo z njihovimi pravicami in načini
izrabe starševskega dopusta, spodbujalo očete k bolj aktivni vlogi in izrabi starševskega dopusta in
dopusta za nego bolnega otroka.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
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V okviru promocijske kampanje bodo preko spletnih strani dostopne informacije o pravicah in načinih
izrabe starševskega dopusta, krajšega delovnega časa zaradi starševstva in dopusta za nego bolnega
otroka. Ciljni populaciji (bodočim staršem) pa bo v »starševskih šolah« razdeljena posebna zloženka o
delitvi starševskega dopusta.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost o starševskem dopustu, ki je individualna pravica vsakega od staršev, naj bi
prispevala k večji delitvi starševskega dopusta oziroma povečanju deleža očetov, ki izrabijo starševski
dopust. Prav tako naj bi spodbujanje aktivnega očetovstva prispevalo k povečanju deleža očetov, ki
izrabijo dopust za nego bolnega otroka ter delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

Cilj 2:
Spodbujanje enakovrednejše vloge obeh staršev po razvezi.
UKREP:


dejavnosti za ozaveščanje in informiranje o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo ob
razvezah, stikih z otroki ob razvezah ter pravicah in postopkih v zvezi s preživninami

AKTIVNOST:
Analiza o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo otrok ob razvezah, stikih z otroki in ekonomskem položaju
žensk in otrok po razvezi.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Otroci so ob razvezah še vedno večinoma zaupani v varstvo in vzgojo mater, čeprav narašča delež
otrok, ki so zaupani v varstvo in vzgojo očetov, ali pa je dodeljeno skupno skrbništvo. Analiza bo
proučila kriterije upoštevanja koristi otrok, prakso pri določanju preživnin in delitve premoženja ter
poskusila oceniti ekonomski položaj žensk in otrok po razvezi.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Analiza bo prispevala k osvetlitvi položaja žensk in otrok ob razvezah in bo predstavljala podlago za
posodobitev ureditve.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2017:

20.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160123 – Promocija enakih možnosti žensk in moških
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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III. ENAKOVREDNEJŠA PORAZDELITEV GOSPODINJSKEGA IN SKRBSTVENEGA DELA
Cilj 1:
Odprava stereotipov o vlogah žensk in moških v družbi, družini in partnerstvu ter
enakovrednejša delitev skrbstvenega in gospodinjskega dela

UKREP:


izvajanje projektov in programov za odpravljanje stereotipov ter spreminjanje vzorcev
obnašanja glede vlog žensk in moških v družini in partnerstvu ter v gospodinjstvu

AKTIVNOST 1:
Medijska kampanja, katere namen je okrepiti ozaveščenost in znanje o enakosti spolov s poudarkom
na uravnoteženi zastopanosti in udeležbi žensk in moških pri odločanju na gospodarskem in
političnem področju ter lažjem usklajevanju poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja
žensk in moških.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Medijska kampanja bo obsegala različne komunikacijske aktivnosti kot so: video oglas, radijske
oglase, spletno mesto, plakate, objave na Facebooku itd., s katerimi se bo najširšo javnost ozaveščalo
o enakosti spolov.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
S krepitvijo znanja in ozaveščenosti širše javnosti o prednostih zagotavljanja pogojev za lažje
usklajevanje poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja žensk in moških ter prednostih
uravnotežene zastopanosti spolov na mestih odločanja bo kampanja prispevala k odpravljanju
stereotipov o vlogah žensk in moških v družbi, družini in partnerstvu.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

74.000 EUR - norveška sredstva;

13.000 EUR - slovenska udeležba

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 130090 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - norveška sredstva
PP 130091 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 2:
Kampanja, katere cilj je osredinjenje na spolne stereotipe, povezane z delitvijo skrbstvenega in
gospodinjskega dela med ženskami in moškimi, se bo še posebej osredinjala na zaposlene starše,
mlade moške (bodoče očete) in socialne partnerje.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Spreminjanje spolnih stereotipov je dolgotrajen proces, za njegovo uspešnost so nujni informiranje in
ozaveščanje širše javnosti ter vključitev medijev. Zato bo kampanja vključevala različne aktivnosti:
dokumentaren film o dejavnem očetovstvu, spoti za promocijo dejavnega očetovstva, promocijski
materiali, spletno mesto, vzpostavitev znamke Družinam prijazna občina itd.
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PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z informiranjem in ozaveščanjem širše javnosti bo kampanja prispevala k odpravi spolnih stereotipov o
vlogah žensk in moških v družbi, družini in partnerstvu.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

12.500 EUR – EU sredstva,

33.500 EUR - proračunska sredstva

2017:

10.000 EUR – EU sredstva,

41.000 EUR - proračunska sredstva

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160147 REC - Enakost spolov 14-20 EU
PP 160148 REC - Enakost spolov 14-20 - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 3:
Izmenjava dobrih praks za promocijo dejavnega očetovstva in enakomerne porazdelitve skrbstvenega
in gospodinjskega dela med ženske in moške.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Slovenija sodi med države, kjer zakonodaja že vrsto let staršem omogoča, da si delijo dopust za nego
in varstvo otroka, pa vendar podatki o dejanski izrabi tega dopusta kažejo, da ga v veliki večini in v
celoti izrabijo ženske. Ženske, zlasti mlade, delodajalci zato praviloma dojemajo kot manj zanesljivo
delovno silo (porodniške in bolniške odsotnosti), otroci in moški pa so prikrajšani za izkušnjo
dejavnega skupnega preživljanja časa. Organizirani bosta mednarodni konferenci in študijski obisk
katerih namen bo spoznati uspešne tuje prakse (npr. Islandija, Švedska) in prakse držav, kjer ukrepe
za bolj enakomerno porazdelitev skrbstvenega in gospodinjskega dela med ženske in moške šele
uvajajo (npr. Velika Britanija).
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Konferenci in študijski obisk bodo namenjeni političnim odločevalkam in odločevalcem na lokalni in
nacionalni ravni, strokovnim delavkam in delavcem centrov za socialno delo, vrtcev, osnovnih šol,
zdravstvenih domov, delodajalcem, sindikatom. Aktivnosti bodo prispevale k boljšemu vpogledu v
prakso in izkušnje države, kjer očetje izrabijo starševski dopust in dejavno sodelujejo pri negi in vzgoji
majhnih otrok.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

6.500 EUR – EU sredstva,

1.500 EUR - proračunska sredstva

2017:

48.000 EUR – EU sredstva,

4.000 EUR - proračunska sredstva

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160147 REC - Enakost spolov 14-20 EU
PP 160148 REC - Enakost spolov 14-20 - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 4:
Spodbuditi usklajen in koordiniran pristop organizacij javnega sektorja (vrtci, osnovne šole, centri za
socialno delo, zdravstveni domovi) in socialnih partnerjev na nivoju lokalnega okolja za dejavnejše
vključevanje očetov v skrbstveno delo in enakomernejšo porazdelitev gospodinjskih obveznosti med
ženske in moške.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Izvedene bodo delavnice in pripravljeni bodo priročniki za politične odločevalke in odločevalce na
lokalnem nivoju, strokovne delavke in delavce ter socialne partnerje s pomočjo katerih se bodo
usposobili za pripravo in izvajanje ukrepov za promocijo dejavnega očetovstva, motivacijo (bodočih)
očetov za večje prevzemanje skrbstvenega dela in bolj enakomerno porazdelitev gospodinjskega dela
med ženske in moške.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Usposobljeni ključni akterji in akterke na lokalnem nivoju bodo prispevali k odpravljanju stereotipov o
vlogah žensk in moških v družbi, družini in partnerstvu ter k dejavnejšemu vključevanju očetov v
skrbstveno delo in enakomernejšo porazdelitev gospodinjskih obveznosti med ženske in moške.
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

4.000 EUR – EU sredstva,

1.000 EUR - proračunska sredstva

2017:

16.000 EUR – EU sredstva,

4.000 EUR - proračunska sredstva

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160147 REC - Enakost spolov 14-20 EU
PP 160148 REC - Enakost spolov 14-20 - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 5:
Ozaveščanje predšolskih in osnovnošolskih otrok o spolnih stereotipih in njihovo odpravljanje.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Za uspešno spreminjanje s spolom povezanih stereotipov je nujno, da jih naslovimo že v
najzgodnejšem obdobju življenja. Zato bodo organizirani tematski dnevi za predšolske in
osnovnošolske otroke in njihove starše, debatni pro et contra dogodki in »netradicionalen« dan za
otroke in starše.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Ozaveščanje predšolskih in osnovnošolskih otrok in njihovih staršev o spolnih stereotipih bo
prispevalo k odpravljanju stereotipov o vlogah žensk in moških v družbi, družini in partnerstvu.
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

500 EUR – EU sredstva,

100 EUR - proračunska sredstva

2017:

2.000 EUR – EU sredstva,

600 EUR - proračunska sredstva

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160147 REC - Enakost spolov 14-20 EU
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PP 160148 REC - Enakost spolov 14-20 - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 6:
Mreža centrov za družine po Sloveniji pomembno prispeva h kakovosti življenja družin in njenih
članov. Država zagotavlja izvedbo določenih vsebinskih sklopov, ki so jih dolžni izpolnjevati vsi centri
za družine, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Centri za družine predstavljajo osrednji prostor v lokalnem okolju, namenjeni so druženju in
zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Prijavljene vsebine prispevajo k
lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk
in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznic in posameznikov oziroma
družin.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja občutljivost ljudi do vsebin s področja enakosti spolov in enakomernejše delitve skrbi in
družinskih obveznosti med družinskimi člani.
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

320.000 EUR

2017:

320.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 4071 – Programi v podporo družini
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. DRUŽBA ZNANJA BREZ SPOLNIH STEREOTIPOV

I. ZMANJŠANJE NEENAKOSTI, PRESEGANJE STEREOTIPNIH DRUŽBENIH VLOG V VZGOJI,
IZOBRAŽEVANJU IN ŠPORTU TER ZMANJŠANJE SEGREGACIJE ZARADI SPOLA V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH NA SREDNJEŠOLSKI IN VISOKOŠOLSKI STOPNJI TER V
RAZLIČNIH ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTIH
Cilj 1:
Sistematična vključitev vsebin o enakosti spolov v kurikulum, učna gradiva in programe
strokovnega izpopolnjevanja na področju vzgoje in izobraževanja

UKREP:


vzpostavitev standardiziranega postopka za vključevanje vsebin o enakosti spolov v
učna gradiva ter njihovo preverjanje z vidika nestereotipnega prikazovanja žensk in
moških
12

AKTIVNOST:
Priprava strokovnih podlag za vključevanje vsebin o enakosti spolov v učna gradiva, ki jih potrdijo
strokovni sveti za izobraževanje.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Zavod RS za šolstvo bo v okviru strokovne naloge (znotraj letnega delovnega načrta zavoda) pripravil
strokovne podlage za presojo gradiv za komisije za učbenike pri strokovnih svetih v skladu s
spremembami Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Ur. l. RS št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011).
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Sprejet postopek za vključevanje vsebin o enakosti spolov v učna gradiva.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod za šolstvo
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo Zavoda za šolstvo.

UKREP:


posodabljanje učnih načrtov osnovne šole in gimnazije ter študijskih programov z
vidika enakosti spolov in opredelitev ključnih vsebin

AKTIVNOST:
1. Izvedba analize obstoječega stanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
2. Spremljanje učnih načrtov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
1. Analiza obstoječega stanja z anketo med vzgojno-izobraževalnimi delavkami in delavci ter anketo
med učenci in učenkami na temo enakih možnosti:
 kaj že vedo o enakih možnostih,
 kaj si o njih mislijo,
 kako na tem področju delujejo, se obnašajo, razmišljajo,
 kaj pogrešajo,
 kaj predlagajo.
Na podlagi analize ankete bo ministrstvo pripravilo morebitne spremembe in ukrepe ter po potrebi
predlagalo periodično ponavljanje ankete. Učiteljice in učitelji bodo spremljali stanje ter predlagali
dopolnitve in spremembe.
2. Redno spremljanje učnih načrtov in oblikovanje morebitnih predlogov za spremembe, če bi analiza
stanja ali predlogi iz prakse pokazali potrebo po spreminjanju.
Učne načrte spremljajo Šola za ravnatelje (izpeljava ankete), svetovalke in svetovalci Zavoda za
šolstvo, ki imajo redne stike s prakso, učitelji in učiteljice v okviru svojih študijskih skupin.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Analiza stanja, aktualizirani učni načrti osnovnih in srednjih šol.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Šola za ravnatelje, Zavod za šolstvo, študijske skupine
učiteljic in učiteljev.
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VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva in javnih zavodov.

UKREP:


izvajanje programov in projektov, ki upoštevajo in spodbujajo enake možnosti žensk in
moških v športu

AKTIVNOST:
Vzpostavitev koordinacijske skupine za enake možnosti v športu.
Izvedba analize vključenosti v športne dejavnosti.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Koordinacijska skupina za enake možnosti v športu bo sestavljena iz predstavnikov in predstavnic
ministrstva, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Komisije za ženski šport pri
Olimpijskem komiteju Slovenije in univerz.
Izvedena bo analiza aktivne vključenosti deklet in fantov ter žensk in moških v športne dejavnosti,
bodisi v krožke bodisi obšolske dejavnosti ali v športne klube v osnovnih in srednjih šolah.
Koordinacijska skupina bo proučila izvedeno analizo aktivne vključenosti deklet in fantov v športne
dejavnosti in na podlagi izsledkov te analize sprejela potrebne ukrepe za bolj uravnoteženo
zastopanost obeh spolov pri aktivnem športnem udejstvovanju. Prav tako bo v okviru svojega mandata
izvajala preventivne aktivnosti za ozaveščanje šolajočih, njihovih družin ter šolskih delavcev in delavk
o pomenu preseganja izbir športnih panog stereotipno po spolu. Komisija bo prav tako delovala v
smeri zmanjševanja dvakratne diskriminacije zaradi okoliščin spola in posebnih potreb v športu.
Večji poudarek bo dan pomembnosti športa za oba spola s preseganjem izbire športnih panog
stereotipno po spolu.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost žensk o pomembnosti športne aktivnosti in višji delež žensk, ki so športno
aktivne.
Skupno delovanje države in civilne skupnosti pri izbiri športnih aktivnosti po spolu, upoštevajoč
možnosti večplastne diskriminacije (posebne potrebe).
Izvedena analiza bo prispevala h kvantitativni oceni stanja razlik po spolu pri udejstvovanju v športu v
vzgojno-izobraževalnem sistemu, k dopolnitvi vsebin športne vzgoje s poudarkom na preseganju
spolnih stereotipov v športu ter na preventivne dejavnosti, tematske konference na temo enakih
možnosti v športu v vzgoji in izobraževanju.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva, Zavoda za šolstvo in Olimpijskega komiteja Slovenije.
Cilj 2:
Povečanje deleža deklet in fantov v izobraževalnih programih in usmeritvah, kjer so izrazito
manjšinsko zastopani

UKREP:
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spodbujanje aktivnosti in projektov za seznanjanje in usmerjanje učenk in učencev ter
dijakov in dijakinj v vzgojno-izobraževalne programe ter šolske in obšolske dejavnosti,
kjer izrazito prevladuje nasprotni spol, s posebnim poudarkom na usmerjanju deklet v
izobraževalne programe na področju naravoslovnih in tehničnih usmeritev

AKTIVNOST:
Svetovanje pri odločanju za poklic (že obravnavano pri poglavju II, cilju 1).

II. ZMANJŠANJE NEENAKOSTI MED ŽENSKAMI IN MOŠKIMI V ZNANOSTI
Cilj 1:
Povečanje udeležbe žensk v znanosti in visokem šolstvu in izboljšanje njihovega položaja

UKREP:


sprejem usmeritev in strategij za odpravljanje ovir v akademski karieri žensk

AKTIVNOST:
Priprava dokumenta Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016 – 2020,
znotraj katerega bo kot posebna prioriteta naslovljeno tudi področje enakosti spolov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je predstavnik enega izmed desetih sestavov Sveta EU,
Sveta za konkurenčnost, katerega nalogi sta spodbujanje konkurenčnosti in rasti v EU. Maja 2015 je
Svet za konkurenčnost potrdil »ERA Roadmap« s ključnimi prioritetami za nadaljnji razvoj Evropskega
raziskovalnega prostora ter državam članicam naložil, da do ministrske konference junija 2016
pripravijo nacionalne strategije razvoja ERA z odločitvijo o konkretnih nacionalnih ciljih in ukrepih. Ena
izmed osmih prioritetnih področij tega dokumenta je vključitev načela enakosti spolov na področju
raziskav.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Sprejetje dokumenta Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016 – 2020.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


spodbujanje programov in projektov, ki promovirajo ženske v znanosti

AKTIVNOST 1:
Podpora delovanju Komisije za ženske v znanosti, strokovnemu svetovalnemu telesu Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport na področju enakih možnosti.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:

15

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja naloge sekretariata za Komisijo za ženske v
znanosti. Komisija za ženske v znanosti kot svetovalno telo ministrstva pomaga pri podpiranju
promocijskih dejavnosti za enakost spolov, sledenju načelu uravnoteženega zastopanja obeh spolov
pri imenovanju delovnih teles v pristojnosti ministrstva ter pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških
dokumentov ministrstva, ki obravnavajo enakost spolov in uveljavitev vloge žensk v znanosti v
Sloveniji. Naloge ministrstva se določijo v okviru sprejetega letnega programa dela Komisije za ženske
v znanosti na podlagi katerega se Komisija za ženske v znanosti vsako leto tudi dogovori z
ministrstvom, katere naloge je potrebno in možno finančno in organizacijsko podpreti s strani
ministrstva.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Aktivno strokovno sodelovanje komisije in ministrstva pri uresničevanju načela enakih možnosti na
področju raziskav v Sloveniji.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Komisijo za ženske v znanosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

5.000 EUR

2017:

5.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 575710 - Promocija programov, financiranje recenzij in ekspertiz
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AKTIVNOST 2:
Dosledno upoštevanje uravnotežene sestave vseh teles na področju znanosti, ki jih imenuje
ministrstvo, ter aktivno spodbujanje kandidatk in institucij, ki predlagajo kandidate in kandidatke, ob
razpisih za člane in članice posameznih teles oziroma za znanstvene nagrade.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ob imenovanjih teles bo ministrstvo dosledno upoštevalo načelo uravnotežene sestave, prav tako
bomo na to opozarjali javne raziskovalne institucije ter financerske agencije. Še vedno namreč
zaznavamo premajhen delež znanstvenic v različnih telesih, ki (so)odločajo o znanstveni politiki in
financiranju raziskovalne dejavnosti. V tem delu bomo pripravili dejavnosti, s katerimi bomo načrtno
spodbujali večjo vlogo žensk v znanosti, še posebej na vodilnih položajih. V času nominiranja
znanstvenic in znanstvenikov za nagrade na področju znanosti bomo stremeli k spolno uravnoteženi
komisij ter hkrati spodbujali institucije in posameznike oziroma posameznice, da so pozorni na
uravnoteženje svojih predlogov po spolu.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Uravnotežena sestava vseh teles na področju znanosti, ki jih imenuje ministrstvo ali Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS ter povečan delež nominirank za znanstvene nagrade.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Komisijo za ženske v znanosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.
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AKTIVNOST 3:
Promocija načela enakosti možnosti med raziskovalkami in raziskovalci ter ozaveščanje širše javnosti.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Komisija za ženske v znanosti ob pomoči ministrstva vsako leto organizira nacionalno konferenco ob
obeležju 8. marca, ki je vsakič v drugem slovenskem univerzitetnem središču. Na konferenci so
predstavljeni in promovirani rezultati študij na temo enakosti spolov, kar v raziskovalni javnosti
spodbuja razpravo o možnih vzrokih in ovirah za večjo vlogo žensk v znanosti ter drugih vprašanjih o
problematiki enakih možnosti na področju raziskav. S pomočjo medijske promocije nacionalne
konference ministrstvo promovira načelo enakih možnosti tudi med širšo javnostjo.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Promocija načela enakih možnosti spolov na področju raziskav v raziskovalni in širši javnosti.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje v sodelovanju s Komisijo za ženske v znanosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

200 EUR

2017:

200 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 575710 - Promocija programov, financiranje recenzij in ekspertiz
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AKTIVNOST 4:
Nadaljevanje z aktivnostmi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v mednarodnih mrežah ter
mednarodnih telesih s področja enakosti spolov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ministrstvo bo še naprej aktivno sodelovalo v Helsinški skupini, ki deluje kot podporno in svetovalno
telo Evropske komisije pri spremljanje izvajanja strategije na področju enakosti spolov ter integracije
tega načela na področju raziskav. Ministrstvo bo tudi še naprej članica mreže GENDER-NET.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Aktivno sodelovanje ministrstva prispeva k uresničevanju politike enakosti spolov v znanosti.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

III. BOLJŠA OPREMLJENOST S PODATKI, ANALIZAMI IN RAZISKAVAMI O ENAKOSTI SPOLOV
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Cilj1:
Povečanje števila znanstvenih raziskav in analiz o enakosti spolov

UKREP:


spodbujanje in podpora raziskavam in študijam o enakosti spolov

AKTIVNOST 1:
Spodbujanje in podpora rezultatov raziskav na področju študij na področju enakih možnosti spolov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ministrstvo se zaveda, da je potrebno podpirati raziskave na področju študij enakosti spolov in
integracije načela enakosti spolov v znanosti, da lahko ugotovimo vzroke in ovire za večjo vlogo žensk
v znanosti in morebitne druge vidike problematike enakih možnosti na tem področju. Na podlagi analiz
in rezultatov lahko tudi učinkovito načrtujemo raziskovalno politiko. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ob pomoči Komisije za ženske v znanosti ob obeležju 8. marca organizira letno
konferenco na kateri so predstavljeni rezultati aktualnih študij na temo enakosti spolov. S tem
spodbujamo razpravo o možnih vzrokih in ovirah za uveljavitev načela enakih možnosti na področju
znanosti ter hkrati spodbujamo raziskave s področja enakosti spolov ter razširjanje zaključkov teh
raziskav. Ministrstvo si bo tudi prizadevalo za izvedbo vsaj enega Ciljnega raziskovalnega programa
na temo študije spolov ali integracije načela enakosti spolov v znanosti ali v podporo ugotovljenim
problemom.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Spodbujanje in podpora rezultatov raziskav na področju študij enakosti spolov na letni konferenci ter
diseminacija zaključkov in povzetkov raziskav s področja enakosti spolov med znanstveno kot tudi
širšo javnostjo. Izvedba vsaj enega Ciljnega raziskovalnega programa na temo študije spolov ali
integracije načela enakosti spolov v znanosti ali v podporo ugotovljenim problemom.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob pomoči Komisije za ženske v znanosti.
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 2:
Analiza o enakosti spolov v zavodih za prestajanje kazni, ki bo obsegala analizo dejanskega stanja
glede na obstoječe mednarodne smernice o izvrševanju kazenskih sankcij za ženske.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Namen projekta je zagotoviti pogoje za enakost možnosti zaprtih žensk in moških. Projekt bo potekal v
več fazah, in sicer:
1. Priprava sinteze mednarodnih načel in smernic s področja izvrševanja kazenskih sankcij za
ženske.
2. Zbiranje in obdelava podatkov ter priprava celostne analize o položaju zaprtih žensk in
posebnostih njihovega prestajanja kazni zapora (in drugih oblikah odvzema prostosti, npr. pripor)
v Sloveniji.
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3. Pripravljeno analizo primerjati z mednarodnimi načeli ter na tej podlagi izoblikovati predlog
potrebnih ukrepov (strategije), s katerim bo zasledovana politika enakosti spolov znotraj zavodov
za prestajanje kazni zapora.
4. Z ugotovitvami seznanjati ključne odločevalce in odločevalke na področju izvrševanja kazenskih
sankcij in osebje, ki dela na področju kaznovanja žensk.
Pri pripravi analiz in raziskav bo ministrstvo sodelovalo tudi z zunanjimi strokovnjaki in
strokovnjakinjami ter z relevantnimi institucijami in organi, vključno z Upravo RS za izvrševanje
kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in Inštitutom za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Združeni narodi, Svet Evrope in Evropski parlament so v zadnjih desetletjih izdali že mnoge
dokumente, ki nakazujejo na potrebno, da sistemi kaznovanja v posameznih državah izoblikujejo
poseben interes na področju izvrševanja kazni za ženske. Izhodišče dokumentov je spoznanje, da se
obča neenakost spolov na še posebej izrazit način kaže v diskriminaciji zaprtih oseb glede na spol.
Slovenija posebne pozornosti izvrševanju kazni za ženske še ni namenila, niti nima izoblikovanih
formalnih smernic oziroma načel v zvezi s tem področjem. Projekt bo z izoblikovanjem sinteze
obstoječih mednarodnih načel prvič osvetlil dinamiko (ne)enakosti spolov in ustvaril prvi smerokaz
politiki in praksi izvrševanja kazni za ženske ter v nadaljevanju (z zbiranjem, obdelavo in analizo
podatkov o praksi) omogočil prvo sliko dejanskega stanja. Projekt bo zagotovil temeljna izhodišča za
zasledovanje načela nediskriminacije v okviru sistema kaznovanja. Dodana vrednost projekta je v
vnašanju politike enakosti spolov med osebje, ki dela na področju izvrševanja kazni. Z informiranjem o
bistvenih ugotovitvah opravljenih analiz, se bo med zaposlene prenašalo sporočilo o pomenu
zagotavljanja enakih možnosti, s tem pa tudi možnosti za oblikovanje posebnih strokovnih programov
za obravnavo zaprtih žensk.
Pričakovana rezultata projekta sta zbirka prevodov ključnih mednarodnih dokumentov z
obravnavanega področja ter publikacija, ki ta načela sintetizira in jih prenaša v slovenski prostor.
Pričakovana rezultata projekta sta tudi zbirka osnovnih informacij in spoznanj o posebnostih položaja
žensk v okviru sistema kaznovanja (izhajajoč iz opravljene analize) in načrt za uvedbo glede na spol
ločenega zbiranja pomembnih statističnih podatkov v okviru letnih poročil Uprave Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij.
NOSILEC:
Ministrstvo za pravosodje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 3:
Priprava analize in ozaveščanje o vprašanjih vidika spola v slovenskem pravosodju.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Namen analize z delovnim naslovom »Enakost spolov in slovensko pravosodje« je pripraviti čim
celovitejši pregled zastopanosti spolov na različnih ravneh slovenskega pravosodja (sodišča, državna
tožilstva, pravobranilstvo, odvetništvo, sodna uprava, Ministrstvo za pravosodje, pravne fakultete) in iz
različnih vidikov analizirati stanje ter morda (če bo to smiselno in mogoče) pripraviti tudi določene
ocene in predloge.
Projekt bo potekal v več fazah:


zbiranje podatkov (priprava ustreznih vprašalnikov in vprašanj, pridobivanje statističnih in
drugih informacij) in sodelovanje z relevantnimi institucijami s tem v zvezi;



obdelava podatkov;
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v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in izvajalkami analiziranje podatkov iz različnih vidikov
(sociologija prava, enakopravnost spolov, primerjalna analiza, organizacija sodstva, delovno
pravo in sistem plač...);



priprava zaključkov, morebitnih ocen in predlogov ukrepov.

Pri pripravi analiz in raziskav bo ministrstvo sodelovalo tudi z zunanjimi strokovnjaki in
strokovnjakinjami ter z relevantnimi institucijami, vključno s sodišči, državnim tožilstvom, državnim
pravobranilstvo, odvetniško zbornico in pravnimi fakultetami v Republiki Sloveniji.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Pričakuje se prva celovita analiza zastopanosti spola na različnih ravneh slovenskega pravosodja.
Pogosto se sicer na splošno govori o feminizaciji slovenskega sodstva oz. pravosodja, vendar do
sedaj na to temo še ni bila pripravljena celovita raziskava in multidisciplinarna analiza podatkov, prav
tako glede tega tudi še ni potekala širša strokovna razprava, zato tudi ni zaznanih konkretnih izzivov.
Podatki o strukturi sodnikov in sodnic po spolu v Republiki Slovenij na dan 30.6.2015 sicer kažejo, da
deluje na sodiščih s splošno pristojnostjo in specializiranih sodiščih v Republiki Sloveniji 21,9%
sodnikov in 78,3% sodnic, pri čemer je na Vrhovnem sodišču RS 60,7% sodnikov in 39,34% sodnic,
na Upravnem sodišču RS pa 14,8% sodnikov in 85,2% sodnic. Po podatkih iz MFeRAC iz 27. avgusta
2015 je na državnih tožilstvih RS skupaj 30,6% državnih tožilcev in 69,4% državnih tožilk, na
Državnem pravobranilstvu pa skupaj 14,8% državnih pravobranilcev in 85,2% državnih pravobranilk.
Potreben pa je celovitejši pristop, ki bi kazal tudi strukturo po spolu zaposlenih strokovnih sodelavcev
in sodelavk, stanje v odvetništvu ipd.
Pričakovan rezultat je torej v prvi vrsti večja ozaveščenost glede vprašanja (ne)uravnoteženosti
zastopanja spolov v slovenskem pravosodju na različnih nivojih in področjih dela. Analiza zbranih
statističnih in drugih podatkov pa bi lahko prispevala tudi k pripravi predlogov konkretnejših ukrepov.
Pričakovana je priprava publikacije Ministrstva za pravosodje v kateri bodo predstavljeni izsledki
raziskave in analiza stanja.
NOSILEC:
Ministrstvo za pravosodje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


vključitev vidika spola v relevantne analize in raziskave

AKTIVNOST:
Zagotavljanje podatkov in kazalnikov za Slovenijo za objavo v periodični statistični publikaciji »She
Figures« ter spremljanje kazalnikov EU o zagotavljanju enakih možnosti žensk.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Nadaljnjo spremljanje statistike in drugih podatkovnih zbirk za ugotavljanje problematike enakih
možnosti žensk in moških v znanosti, tudi v Evropskem kontekstu. V tem primeru je nujno tesno
sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, in Statističnega urada RS. Slovenija je že do sedaj sodelovala z Evropsko komisijo, ki vsaka tri
leta izda publikacijo »She Figures«. Naslednja publikacija bi izšla v začetku leta 2016. Za namene
priprave te publikacije je Komisija za ženske v znanosti ustanovila skupino statističnih korespondentov
za Helsinško skupino za ženske v znanosti. V tej skupini Slovenijo zastopa Statistični urad RS.
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PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Zagotavljanje podatkov in kazalnikov za Slovenijo za periodično statistično publikacijo »She Figures«
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Komisijo za ženske v znanosti, Javno
agencijo za raziskovalno dejavnost RS in Statističnim uradom RS
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

IV. ODPRAVLJANJE STEREOTIPNE PODOBE SPOLOV IN SPODBUJANJE ENAKIH MOŽNOSTI
ŽENSK IN MOŠKIH V KULTURI IN MEDIJIH
Cilj 1:
Povečanje števila projektov in programov, ki prispevajo k odpravljanju stereotipov in
spodbujanju enakosti spolov v kulturi in medijih

UKREP:


podpora projektom, ki odpravljajo stereotipne podobe spolov in promovirajo načelo
enakosti spolov v medijih ter na spletu, vključno s stereotipnimi podobami pripadnic
manjšinskih etničnih skupnosti

AKTIVNOST 1:
Izvedena bo komunikacijska kampanja, katere namen je okrepiti ozaveščenost in znanje o enakosti
spolov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Spodbujanje in ozaveščanje o pomenu enakosti spolov bo potekalo s kombinacijo komunikacijskih
kanalov in orodij, preko katerih bo najbolj učinkovito in celostno zajeta najširša javnost. Kampanja bo
obsegala: TV spot, radijske oglase, plakate, spletno mesto, socialno omrežje Facebook itd.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z ozaveščanjem širše javnosti bo kampanja prispevala k odpravi spolnih stereotipov o vlogah žensk in
moških v družbi, družini in partnerstvu.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Finančna sredstva za celotno medijsko kampanjo so opredeljena pod poglavjem 3, IV, cilj 1, aktivnost
1.
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 130090 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - norveška sredstva
PP 130091 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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AKTIVNOST 2:
Izveden bo posvet o enakosti spolov v medijih.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Na dogodku bodo predstavljeni primeri dobrih praks s področja enakosti spolov v medijih z Norveške
in drugih evropskih držav.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z ozaveščanjem širše javnosti bo posvet prispeval k odpravi spolnih stereotipov v medijih.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

2.500 EUR - norveška sredstva;

500 EUR - slovenska udeležba

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 130090 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - norveška sredstva
PP 130091 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 3:
Izvedena bo nacionalna raziskava o stališčih žensk in moških do področja enakosti spolov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
V okviru aktivnosti bo razvit instrument za spremljanje družbenih sprememb v zaznavanju, vedenju in
odnosih slovenske populacije (žensk in moških) do vprašanj s področja enakosti spolov.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Kakovostne informacije o spremembah in trendih na področju enakosti spolov med generacijami, ki se
kažejo v zaznavanju, stališčih in vedenju žensk in moških v medsebojnih odnosih in vsakdanjem
življenju bodo prispevale k prepoznavanju prioritet in oblikovanju nadaljnjih politik in ukrepov za
doseganje enakosti spolov v Sloveniji.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

80.000 EUR - norveška sredstva;

14.000 EUR - slovenska udeležba

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 130090 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - norveška sredstva
PP 130091 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 4:
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Organiziran bo posvet na katerem bodo predstavljeni rezultati raziskave o stališčih žensk in moških do
vprašanj s področja enakosti spolov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Širši javnosti bodo predstavljeni rezultati nacionalne raziskave o spremembah v zaznavanju, vedenju
in odnosih slovenske populacije (žensk in moških) do vprašanj s področja enakosti spolov.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Kakovostne informacije o spremembah in trendih na področju enakosti spolov med generacijami, ki se
kažejo v zaznavanju, stališčih in vedenju žensk in moških v medsebojnih odnosih in vsakdanjem
življenju bodo prispevale k prepoznavanju prioritet in oblikovanju nadaljnjih politik in ukrepov za
doseganje enakosti spolov v Sloveniji.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

1.700 EUR - norveška sredstva;

300 EUR - slovenska udeležba

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 130090 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - norveška sredstva
PP 130091 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

UKREP:


izdelava analiz o položaju žensk in moških v kulturi in medijih ter razlikah med spoloma
(spremljanje enakih možnosti žensk in moških v kulturi).

AKTIVNOST:
Zbiranje podatkov oziroma ocen o zastopanosti in vlogah sodelujočih izvajalk in izvajalcev, udeleženk
in udeležencev pri izvedbi kulturnih in medijskih programov in projektov v okviru možnosti, ki jih ponuja
poročanje subjektov, ki jih izvajajo, o njihovem uresničevanju, kadar so sofinancirani iz javnih
sredstev, ter njihova obdelava, kakor tudi podatkov in ocen, pridobljenih ob izvajanju drugih analiz in
raziskav, ki jih za potrebe vodenja politik na delovnem področju, za katerega je pristojno ministrstvo, to
izvaja ali jih naroča.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Dopolnitev navodil za pripravo poročil in spremljajočih vprašalnikov z orodji za zbiranje podatkov tudi o
teh deležih in razmerjih.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Pridobitev empirično podprtega pregleda o udeleženosti obeh spolov pri izvedenih aktivnostih na
kulturnem in medijskem področju, ki bo v nadaljevanju omogočil pripravo kulturno političnih
instrumentov za izvedbo postopkov sofinanciranja primernega števila projektov in programov, ki bodo
prispevali (tudi) k uresničevanju tega cilja, in sicer selektivno glede posamezna področja ustvarjalnosti
in dejavnosti, na katerih se bo izkazalo, da posebej obstajajo potrebe za tak pristop, ter v okviru
proračunskih sredstev, ki bodo namenjena za posamezne javne razpise in pozive.
NOSILEC:
Ministrstvo za kulturo
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VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

V. SPOLNO OBČUTLJIVA RABA JEZIKA
Cilj 1:
Povečanje spolno občutljive rabe jezika
UKREP:


spodbujanje spolno občutljive jezikovne prakse v javni upravi, javnih medijih ter v
vzgoji in izobraževanju

AKTIVNOST 1:
Obravnava tematike na študijskih skupinah za vzgojno-izobraževalne delavke in delavce ter
uveljavljanje spolno občutljive jezikovne prakse med izvajanjem pouka.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
1. Paziti na to tematiko pri prenavljanju in pripravi novih učnih načrtov, potrjevanju učnih gradiv
(Zavod za šolstvo) ter stalnem strokovnem izpopolnjevanju.
2. Šola za ravnatelje uvrsti vsebine v svoje dokumente in izobraževalne programe za (bodoče)
ravnateljice in ravnatelje; enako Zavod za šolstvo uvrsti vsebine v stalno strokovno
izpopolnjevanje za vzgojiteljice, vzgojitelje, učiteljice in učitelje.
3. Vzgojno-izobraževalne delavke in delavci obravnavajo tematiko na svojih študijskih skupinah
in jo upoštevajo pri izvedbi pouka.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja pozornost na spolno občutljivo prakso v vzgoji in izobraževanju.
NOSILEC:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod za šolstvo, Šola za ravnatelje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva in zavodov.

AKTIVNOST 2:
Spodbujanje in promocija spolno občutljive rabe jezika v javnih besedilih na področju raziskav.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Promocija in spodbuda za boljšo in nediskriminatorno spolno rabo jezika v javnih besedilih na področju
raziskav, tako da se enakovredno uporabljata tako moška kot tudi ženska oblika. Ministrstvo bo ob
pomoči Komisije za ženske v znanosti spremljal ustreznost rabe jezika v besedilih s področja raziskav
ter pri tem opozarjalo na diskriminatorne prakse.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Spolno občutljiva raba jezika na področju raziskav.
NOSILEC:
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Ministrstvo za izobraževanje v sodelovanju s Komisijo za ženske v znanosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 3:
Spodbujanje spolno občutljive jezikovne prakse v javnosti, še posebej v javni upravi in kulturnem
javnem sektorju, med producenti kulturnih dobrin, v javnih medijih ter v kulturni vzgoji in izobraževanju
preko ukrepov in aktivnosti, ki jih predvideva Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko
2014 – 2018 s pomočjo instrumentov, ki so v njej predvideni in so v pristojnosti Ministrstva za kulturo.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
V okviru rednih kulturno političnih in svetovalnih aktivnosti Službe za slovenski jezik, preko javnih
razpisov in javnih naročil, s katerimi v skladu z letno določenimi prioritetami uresničevanja resolucijskih
ukrepov oziroma namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ministrstvo
išče izvajalce in izvajalke posameznih projektov oziroma razpisuje posamezne teme omenjenih
aktivnosti, ter v okviru rednega dela z producenti oziroma producentkami in posredovalci oziroma
posredovalkami kulturnih dobrin.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Povečevanje stopnje ozaveščenosti v omenjenih okoljih in s tem stopnje doslednega prakticiranja
opisane jezikovne prakse.
NOSILEC:
Ministrstvo za kulturo
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREPA:



spodbujanje spolno občutljive rabe jezika v strokovnih, pravnih, upravnoadministrativnih, vzgojno-izobraževalnih in političnih besedilih
spodbujanje spolno občutljive jezikovne prakse v javni upravi, javnih medijih ter v
vzgoji in izobraževanju

AKTIVNOST:
Ozaveščanje vseh relevantnih akterjev in akterk o spolno občutljivi rabi jezika ter spodbujanje k njeni
rabi v praksi.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Pripravljena bo informativna zloženka o občutljivi rabi jezika, ki bo seznanjala z možnimi načini
uporabe obeh spolnih slovničnih oblik in bo v pomoč vsem relevantnim akterjem in akterkam.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z informiranjem in ozaveščanjem se bo prispevalo k povečanju spolno občutljive rabe jezika.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2017: 2.000 EUR
25

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160123 Promocija enakih možnosti žensk in moških
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4. SOCIALNA VKLJUČENOST

I. ZMANJŠANJE NEENAKOSTI MED SPOLOMA GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU
REVŠČINE
Cilj 1:
Povečanje socialne vključenosti in zmanjšanje tveganja revščine žensk, zlasti starejših žensk,
ki živijo same, in enostarševskih družin ter zapostavljenih skupin žensk

UKREP:


izvajanje projektov in programov za povečanje socialne vključenosti in zmanjšanje
tveganja revščine žensk

AKTIVNOST:
Podpora društvom na podeželju, ki delujejo na področju izboljšanja pogojev dela in življenja kmečkih
in podeželskih žensk.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Zveza kmetic Slovenije bo izvajala dejavnosti ozaveščanja svojega članstva za boljši položaj članic in
spodbujala enakost med spoloma ter s tem krepila samozavest svojih članic. Organizirala bo srečanja
in delavnice o vlogi žensk, vlogi žensk v javnem življenju, nasilju nad ženskami, načrtovanju časa,
krepitvi samozavesti, nasilju v družini, kam po pomoč, skrbi za zdravje ter o možnostih podeželja.
Pričakovani rezultat je boljša ozaveščenost podeželskih žensk glede zgoraj navedene problematike ter
izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Boljši pogoji dela in življenja kmečkih in podeželskih žensk.
NOSILEC:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 4.000 EUR
2017: 4.000 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 255610 - Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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UKREP:


posebni programi in projekti, namenjeni večji socialni vključenosti prikrajšanih skupin
žensk

AKTIVNOST 1:
Izvedeni bodo razpisi za izvedbo socialno varstvenih programov z aktivnim vključevanjem romskih
žensk in programi ESS za opolnomočenje prikrajšanih skupin žensk, predvsem Rominj in migrantk.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Na javnem razpisu bo izbranih 8 izvajalcev Romskega koordinatorja oziroma koordinatorice, ki bo
izvajal naslednje naloge:







koordiniral aktivnosti v večnamenskih centrih;
intenzivno sodeloval z vsemi drugimi deležniki, ki izvajajo aktivnosti za izboljšanje situacije
romske populacije (CSD, ZRSZ, zdravje, kultura, šolski sistem, medgeneracijski/družinski
centri);
organiziral aktivnosti v večnamenskih centrih, ki jih izvajajo deležniki iz prejšnje alineje;
zagotavljal in spodbujal povezovanje z lokalno skupnostjo;
izvajal osnovne aktivnosti socialne aktivacije, kot so motiviranje in vzpostavljanje.

PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Povezovanje med institucijami (sociala, zdravje, delo, družina, kultura, izobraževanje (formalno in
neformalno), infrastruktura/okolje, lokalno povezovanje itd.) in vzpostavitev novih ter ohranjanje
obstoječih in nadgradnja romskih inkubatorjev iz izobraževalnih v socialno-izobraževalne inkubatorje
z različnimi aktivnostmi, ki se vsebinsko povezujejo z namenom socialne vključenosti v širše okolje in
spodbujajo znanja, socialno in zaposlitveno aktiviranje brezposelnih. Vzpostavili se bodo
multidisciplinarni timi za povezovanje različnih vsebin znotraj večnamenskega centra (med te spada
med drugim tudi izobraževanje za opolnomočenje romskih otrok in žensk, okrepitev vsebin, povezanih
z romsko kulturo in romskim jezikom ter učenje/izpopolnjevanje slovenskega jezika kot drugega/tujega
jezika, izvajanje aktivnosti za preprečevanje predsodkov med romsko in neromsko populacijo,
povečanje športnih aktivnosti v okviru inkubatorjev z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja
romske populacije itd.).
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2017: 280.000 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 160133 PN 9.1 – Aktivno vključevanje – Z 14-20-EU
PP 160134 PN 9.1 – Aktivno vključevanje – Z 14-20-EU
PP 160135 PN 9.1 – Aktivno vključevanje – Z 14-20-EU
PP 160136 PN 9.1 – Aktivno vključevanje – Z 14-20-EU
Podatki so dostopni le na nivoju proračunskih postavk za vse načrtovane NIO Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti v PN 9.1. zato še ni možno opredeliti posamezne
proračunske postavke za to aktivnost. Sredstva se bodo zagotovila iz NIO Romski koordinator.
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 2:
Izvedeni bodo javni razpisi za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti v letu 2016 in
2017, katerih cilji bodo spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti na različnih
področjih, še posebej preko aktivnosti, ki bodo usmerjene v izboljšanje položaja pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti v lokalnem okolju.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Na javnem razpisu bodo na podlagi vnaprej določenih kriterijev izbrane organizacije romske skupnosti,
ki bodo izvajale aktivnosti, usmerjene v izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti
v lokalnem okolju in ki bodo predvidoma zajemale:
-

-

-

usposabljanja predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih
skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske
skupnosti,
ozaveščanje javnih uslužbenk in uslužbencev v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti
romske skupnosti, njeni kulturni in jezikovni sestavi in pomenu za slovenski prostor,
informativno dejavnost romske skupnosti,
ozaveščanje in preprečevanje diskriminacije ter odpravljanje predsodkov in stereotipov do
pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in med pripadnicami in pripadniki skupnosti ali
različnimi deli in skupinami znotraj romske skupnosti,
pomoč društvom pri prijavi na razpise na različnih področjih, tako tiste, namenjene izključno
romski skupnosti, kot tudi ostale razpise,
opolnomočenje romskih žensk in deklic,
ozaveščanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti o negativnih posledicah t. i. prezgodnjih
porok in prisilnih porok,
aktivacijo mladih in kakovostnega preživljanja njihovega prostega časa,
aktivacijo in socializacijo pripadnic in pripadnikov romske skupnosti.

PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Preko razpisov se bo spodbujalo programe in aktivnosti romskih organizacij, ki bodo predvidoma
usmerjene v zgoraj navedene cilje, ki bodo dolgoročno naravnani, usmerjeni v izboljšanje položaja
pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni ter vključevali aktivnosti v različnih regijah v
Sloveniji, kjer živijo Romi. Dodatno bo posebna pozornost namenjena temu, da bodo v aktivnosti
vključeni vsi relevantni subjekti, npr. centri za socialno delo, območne enote Zavoda RS za
zaposlovanje, območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdravstveni domovi, občine,
šole in vrtci, različne organizacije romske skupnosti (Svet romske skupnosti RS, društva), druge
nevladne organizacije, različne strokovne institucije, posamezni strokovnjaki in strokovnjskinje, ipd.
Poudarek bo tudi na ciljnih skupinah, ki bi jih naj programi oziroma aktivnosti dosegali; izhajajoč iz
predmeta in ciljev razpisa so to: pripadnice in pripadniki romske skupnosti, romski otroci, mladi Romi,
romske ženske in deklice, predstavniki in predstavnice romske skupnosti v svetih samoupravnih
lokalnih skupnosti, predstavnice in predstavniki romskih društev, aktivistke in aktivisti iz vrst romske
skupnosti, javne uslužbenke in uslužbenci v javni upravi in pravosodnih organih, splošna oziroma širša
javnost.
Preko opisanih aktivnosti, usmeritev in prizadevanj se bo skušalo doseči izboljšanje položaja romske
skupnosti kot celote, s specifičnimi aktivnostmi, usmerjenimi v romske ženske in deklice pa tudi
njihovo opolnomočenje, aktivacijo in izboljšanje njihovega položaja v družbi.
NOSILEC:
Urad Vlade RS za narodnosti
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VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

250. 000 EUR

2017:

250. 000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 131004 - Sofinanciranje romske skupnosti
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Urad Vlade RS za narodnosti

5. ZDRAVJE ŽENSK IN MOŠKIH

I. VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA ŽENSK IN MOŠKIH
Cilj 1:
Izboljšati zdravje in zmanjšati razlike v zdravju med ženskami in moškimi

UKREPA:




dejavnosti za zmanjšanje neenakosti glede dostopa in obravnave pri zdravstvenih
storitvah ter uvajanje ustreznih ukrepov v zdravstvenem sistemu in medresorskih
politikah
razvoj in izvajanje preventivnih programov z novimi pristopi za izboljšanje odzivnosti
moških

AKTIVNOST 1:
Izvajanje presejalnega programa SVIT - državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Preventivni Program Svit omogoča odkrivanje bolezni v zelo zgodnji fazi, ko znaki še niso očitni. V
obdobju 2016 in 2017 bo poudarek na razširitvi programa do 74. leta, implementaciji smernic
presejanja za raka na debelem črevesu in danki ter implementacija predlogov za še kakovostnejše
izvajanje programa v prihodnje. V obdobju 2016 in 2017 je cilj še okrepiti prizadevanja za povečanje
odzivnosti moških in obravnavi posameznih skupin z različnimi ovirami pri sodelovanju v Programu
SVIT.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Zmanjšanje deleža umrljivosti in obolevnosti za rakom na debelem črevesu in danki ter povečanje
deleža odkritih predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki.
NOSILEC:
Nacionalni inštitut za javno zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
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2016: 4.005.791,09 EUR (nosilcu programa Svit (NIJZ) za upravljanje programa 1.186.997 EUR;
vabljenje 453.899,28 EUR; testiranje na prikrito krvavitev v blatu 398.853,62 EUR; izvedba
kolonoskopij 1.573.550,98 EUR; izvedba patohistoloških preiskav 392.490,21 EUR).
2017: 4.005.791,09 EUR ( nosilcu programa Svit (NIJZ) za upravljanje programa 1.186.997 EUR;
vabljenje 453.899,28 EUR; testiranje na prikrito krvavitev v blatu 398.853,62 EUR; izvedba
kolonoskopij 1.573.550,98 EUR; izvedba patohistoloških preiskav 392.490,21 EUR).
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

AKTIVNOST 2:
Priprava mreže zdravstvenega varstva na primarni in sekundarni ravni.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ministrstvo za zdravje bo v sodelovanju s strokovnjaki in strokovnjakinjami s področja zdravstva
pripravilo in sproti posodabljalo mreže posameznih vrst zdravstvene dejavnosti (s poudarkom na
primarni ravni), na podlagi analize sedanjega stanja programov zdravstvenega varstva, analize potreb
prebivalcev in prebivalk in sprejetega strokovnega normativa. Mreže bodo vsebovale projekcijo potreb
po zdravstvenih programih za naslednjih 3 do 5 let.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Cilj priprave in sprejema mrež je načrtovanje razvoja zdravstvenega varstva na podlagi dejanskih
potreb prebivalstva in strokovnih normativov za kakovostno obravnavo pacientov in pacientk (pri
razpisu specializacij, pri načrtovanju programov zdravstvenega varstva v okviru Splošnega dogovora
ipd.).
NOSILEC:
Ministrstvo za zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 10.000 EUR neto za pripravo posameznih mrež
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 9513 – Sistemska ureditev zdravstvenega varstva
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za zdravje

AKTIVNOST 3:
Izvajanje aplikativnega raziskovalnega projekta z naslovom: Pilotna raziskava sprejemljivosti in
kakovosti samoodvzema vaginalnega vzorca za test HPV pri neodzivnicah v Državnem presejalnem
programu za raka materničnega vratu Državni program ZORA.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Učinkovitost presejalnega programa se pokaže le ob zadostni udeležbi žensk iz ciljne skupine, ki je po
priporočilih Sveta Evropske zveze 70-odstotna v triletnem intervalu. Izkušnje po svetu in pri nas
kažejo, da se 25 % do 30 % žensk na vabila za pregled in odvzem brisa materničnega vratu ne
odzove (neodzivnice). Tudi v najbolj uspešnih organiziranih presejalnih programih za raka
materničnega vratu je vsako leto delež neodzivnic z novo odkritim rakom materničnega vratu med 40
% in 60 %, v Sloveniji okrog 50 %. Ker zgodnji rak materničnega vratu praviloma ne povzroča kliničnih
težav, je pri teh bolnicah bolezen praviloma odkrita v napredovalnem, neozdravljivem stadiju, kar
pomembno povečuje umrljivost. V svetu zato iščejo nove načine, kako pritegniti neodzivnice k
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sodelovanju v presejanju za rak materničnega vratu. Po izsledkih številnih raziskav v svetu se kot
najučinkovitejša metoda za presejanje neodzivnic kaže samoodvzem vaginalnega vzorca za testiranje
na visokotvegane humane papilomske viruse (test HPV). Ženskam po pošti pošljejo na dom poseben
tester za samoodvzem vzorca za test HPV.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Raziskovalni projekt pomeni prispevek k izboljšanju kakovosti Državnega presejalnega programa
ZORA tako, da se bo zmanjšal delež neodzivnic in izboljšala kakovost odkrivanja patoloških
sprememb materničnega vratu.
Izsledki raziskave bodo prispevali tudi k nadaljnjemu zmanjševanju incidence raka materničnega vratu
in umrljivost za njim.
NOSILEC:
Ministrstvo za zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 16.334 EUR
2017: 16.334 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 7075 - Raziskovalne naloge in študije
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za zdravje

AKTIVNOST 4:
Izvajanje preventivnih delavnic za duševno zdravje v okviru Programa svetovanje za zdravje.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje
s stresom in Tehnike sproščanja se izvajajo ob napotitvi izbranega splošnega zdravnika oziroma
zdravnice, diplomirane medicinske sestre ali medicinskega brata v referenčni ambulanti ali specialista
psihiatra oziroma specialistke psihiatrinje. Namenjena je strokovnim delavcem oziroma delavkam in
osebam z depresijo, anksioznostjo, pod stresom in podobnimi duševnimi anamnezami.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Zmanjšanje števila storjenih samomorov, zlasti med moškimi.
NOSILEC:
Nacionalni inštitut za javno zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

194.207 EUR

2017:

194.207 EUR

IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Cilj 2:
Izboljšati reproduktivno zdravje žensk in moških
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UKREP:


razširitev preventivnih programov varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja na
celotno državo

AKTIVNOST 1:
Izvajanje presejalnega programa DORA – državnega presejalnega programa za raka dojk v skladu s
Strateškim načrtom programa DORA 2015-2020.
Razvoj trajnostnega sistema upravljanja in stabilno nacionalno infrastrukturo za učinkovito izvajanje
programa DORA v skladu z opredeljenimi Evropskimi standardi kakovosti - do leta 2016.
Izvajanje programa s ciljem doseganja standarda, ko vsaka ustrezna prebivalka med 50. in 69. letom
starosti vsako drugo leto prejme osebno vabilo na pregled v njej najbližjo presejalno enoto DORE - do
konca leta 2017.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Program DORA gradi nacionalno infrastrukturo, ki bo vsaki državljanki Slovenije iz ciljne populacije
zagotovila avtomatičen in enakopraven dostop do sistema zgodnjega odkrivanja in pravočasne
obravnave raka dojk.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
DORA kot nacionalno pomemben presejalni program, katerega cilj je zmanjševanje umrljivosti za
rakom dojk. Program bo z zgodnjim odkrivanjem ter zgodnjim zdravljenjem raka zagotavljal boljšo
prognozo bolezni in več let kakovostnega življenja žensk, pri katerih je bil rak ugotovljen.
Program bo ženskam iz ciljne populacije v nekaj letih zagotovil dostopnost pregledov in nadaljnje
obravnave po vsej državi. Te ženske se bodo odzivale na vabila, saj bodo poznale pomen presejanja
in bodo zadovoljne z obravnavo. Ženskam bo predstavljen kot njihova pravica in dolžnost za lastno
zdravje. Program jim bo dajal občutek, da je za njihove potrebe na tem področju poskrbljeno na
učinkovit in njim prijazen način. V programu DORA bodo videle eno od zagotovil za daljše in boljše
življenje.
Cilj je zmanjševanje umrljivosti za rakom dojk. Program bo z zgodnjim odkrivanjem ter zgodnjim
zdravljenjem raka zagotavljal boljšo prognozo bolezni in več let kakovostnega življenja žensk, pri
katerih je bil rak ugotovljen.
NOSILEC:
Onkološki inštitut
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

8.205.000 EUR

2017:

11.949.000 EUR

IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

AKTIVNOST 2:
Izvajanje presejalnega programa ZORA – državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb materničnega vratu in za zagotavljanje večje kakovosti dela: implementacija Smernic za
standardizacijo postopkov in histopatoloških izvidov na področju ginekološke patologije.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
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ZORA je državni presejalni program, ki omogoča, da vsaka ženska, stara med 20 in 64 leti, ki v
zadnjih treh letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, dobi na dom pisno vabilo
na pregled. S pregledi žensk na tri leta je mogoče veliko večino nevarnih sprememb materničnega
vratu odkriti in zdraviti pravočasno.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Namen programa ZORA je zmanjšati obolevnost in umrljivost za rakom materničnega vratu v Sloveniji.
Cilj programa ZORA je doseči najmanj 70-odstotno pregledanost vseh žensk v starosti 20−64 let.
NOSILEC:
Onkološki inštitut
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

1.180.000 EUR

2017:

1.180.000 EUR

IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UKREP:


povečanje dostopnosti do ginekologov in ginekologinj na primarni ravni, s posebno
pozornostjo in občutljivostjo do mladostnic in zapostavljenih skupin žensk

AKTIVNOST 1:
Priprava predloga mreže primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Imenovanje delovne skupine na Ministrstvu za zdravje, ki bo zaključila s pripravo predloga mreže
ginekološke dejavnosti na primarni ravni in imenovanje delovne skupine, ki bo pripravila strategijo
varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja. Delovni skupini bosta pripravili dokumente na podlagi
analize sedanjega stanja na področju reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk na primarni ravni,
analize potreb prebivalstva in sprejetega strokovnega normativa.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Delovna skupina bo predlagala in določila mrežo ter opredelila druge cilje glede razvoja potrebnih
zmogljivosti za izvajanje reproduktivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki sledijo
zdravstvenim potrebam prebivalstva in finančno-ekonomskim možnostim.
Cilj je v naslednjih petih letih povprečno število opredeljenih žensk na enega ginekologa oziroma
ginekologinjo na primarni ravni zmanjšati s 4.815 (stanje v letu 2014) na 4.000, kar je strokovni
normativ, ki ga je postavil Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in porodništvo in zmanjšati
razliko v dostopnosti po posameznih statističnih regijah. Rezultat tega bo bolj kakovostna obravnava
žensk, ki jim bo izbrani ginekolog oziroma ginekologinja lahko posvetil več časa in povečanje
opredeljenosti žensk za 5 %, saj bodo ginekologi oziroma ginekologinje na primarni ravni zaradi
večjega števila ambulant postali bolj dostopni, tudi v regijah, ki so sedaj slabše pokrite s programi
reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk na primarni ravni.
NOSILEC:
Ministrstvo za zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 6.000 EUR

33

2017: 6.000 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 9513 – Sistemska ureditev zdravstvenega varstva
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za zdravje

AKTIVNOST 2:
Delovna skupina Ministrstva za zdravje, ki bo pripravila dokončen predlog mreže ginekološke
dejavnosti na primarni ravni, bo v okviru tega dokumenta pripravila tudi predlog dejavnosti na področju
obravnave mladostnic in ranljivih skupin žensk.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Delovna skupina bo pripravila mrežo na podlagi analize sedanjega stanja na področju reproduktivnega
zdravstvenega varstva žensk na primarni ravni, analize potreb prebivalcev in prebivalk in sprejetega
strokovnega normativa. Mreža bo vključevala tudi predloge za povečevanje dostopnosti do
ginekologov in ginekologinj na primarni ravni (zmanjševanje razlik med regijami), preučila se bo tudi
možnost zagotavljanja posebnih programov za obravnavo mladostnic in ranljivih skupin žensk.
Sprejeta mreža bo podlaga za povečan razpis specializacij iz ginekologije in porodništva, ciljano
zaposlovanje ginekologov in ginekologinj predvsem na primarni ravni in postopno povečevanje
programov reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk na primarni ravni.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z implementacijo dokumenta se bo v naslednjih petih letih povprečno število opredeljenih žensk na
enega ginekologa oziroma ginekologinjo na primarni ravni zmanjšalo s 4.815 (stanje v letu 2014) na
4.000, kar je strokovni normativ, ki ga je postavil Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in
porodništvo in zmanjšati razliko v dostopnosti po posameznih statističnih regijah. Rezultat tega bo bolj
kakovostna obravnava žensk, ki jim bo izbrani ginekolog oziroma ginekologinja lahko posvetil več
časa in povečanje opredeljenosti žensk za 5 %, saj bodo ginekologi in ginekologinje na primarni ravni
zaradi večjega števila ambulant postali bolj dostopni, tudi v regijah, ki so sedaj slabše pokrite s
programi reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk na primarni ravni in za vse ženske.
NOSILEC:
Ministrstvo za zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


izobraževanje zdravstvenih delavk in delavcev za učinkovitejšo obravnavno nasilja v
družini v zdravstveni dejavnosti

AKTIVNOST:
Usposabljanje zdravstvenih delavcev in delavk za
obravnavo žrtev nasilja v družini.

povečanje kompetenc za prepoznavanje in

KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ministrstvo za zdravje je pripravilo "Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju
zdravstvene dejavnosti", ki so zbirka priporočenih ravnanj oziroma korakov za obravnavo otrok, žrtev
zlorab in nasilja ter odraslih žrtev nasilja. Namenjene so različnim zdravstvenim strokovnjakom in
34

strokovnjakinjam, ki se srečujejo z žrtvami nasilja v družini in so objavljene na spletni strani Ministrstva
za zdravje.
Strokovne smernice so v fazi implementacije in so osnova za izobraževanja zdravstvenih delavcev in
delavk, ki trenutno potekajo v okviru projekta POND_SiZdrav (Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v
družini v okviru zdravstvene dejavnosti) s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma (glejte
povezavo
http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja).
Izobraževanje
skupaj
izvajajo
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in partnerji: Zdravniška
zbornica Slovenije, Center za socialno delo Maribor, Zavod EMMA, ter norveški partner.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Uveljavitev določil Zakona o preprečevanju nasilja v družini na področju zdravstvene dejavnosti.
Seznanitev zdravstvenih delavcev in delavk s strokovnimi usmeritvami obravnave nasilja v družini pri
izvajanju zdravstvene dejavnosti.
Povečanje kompetenc zdravstvenega osebja za prepoznavanje in obravnavo žrtev nasilja v družini in
za delo z ranljivimi skupinami.
Vzpostavitev medsektorske obravnave žrtev in storilcev nasilja v družini, ki bo primerljiva tudi z
mednarodnimi praksami na tem področju.
Strokovno usposobljenost zdravstvenih strokovnjakov in strokovnjakinj, torej kapacitete za prepoznavo
in obravnavo žrtev nasilja – usposobljenih več kot 1600 zdravstvenih delavcev in delavk.
NOSILEC:
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.
2016: 236.208,14 EUR – Norveški finančni mehanizem, 41.683,79 EUR – nacionalna sredstva,
14.625,89 EUR - lastna udeležba (projektni partnerji)

UKREP:


izobraževanje strokovnjakov in strokovnjakinj v primarnem zdravstvu in drugih
strokovnjakov in strokovnjakinj za prepoznavo duševnih stisk in samomorilnosti

AKTIVNOST:
Projekt MOČ, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje se bo izvajal do polovice leta 2016.
Finančna sredstva za projekt so pridobljena iz virov programa Norveškega finančnega mehanizma
2009–2014. Aktivnosti v projektu zajemajo (i) izobraževanje strokovnjakov in strokovnjakinj na
primarni zdravstveni ravni in drugih strokovnjakov in strokovnjakinj (o vsebinah duševnega zdravja in
samomorilnosti), (ii) delavnice za krepitev lastnega duševnega zdravja strokovnjakov in strokovnjakinj,
(iii) širitev mreže psiholoških svetovalnic na regije, kjer jih prej ni bilo, (iv) aktivnosti ozaveščanja
splošne javnosti o duševnih stiskah, vključno s samomorom. Vse aktivnosti so za čas trajanja projekta
(11.2. 2015 – 30.6. 2016) brezplačne. Ena ključnih pridobitev pri zagotavljanju novih storitev, ki jih
omogoča projekt, je vzpostavitev mreže psiholoških svetovalnic, v katerih so storitve za posameznike
in posameznice, pare in družine v času trajanja projekta širše dostopne in tudi brezplačne. Po ocenah
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in projektnega partnerja POSVET, ki sodeluje pri širitvi mreže
svetovalnic, bodo do zaključka projekta v mreži psiholoških svetovalnic opravili okoli 4500 svetovalnih
ur za približno tisoč ljudi v stiski.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
V okviru projekta MOČ se izvajajo različne aktivnosti:
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komunikacija z mediji o vsebinah duševnega zdravja,
izobraževanja iz vsebin duševnega zdravja (vključno s samomorom), v katere se vključuje
najmanj 100 slovenskih strokovnjakov in strokovnjakinj, ki se v različnih poklicnih sredinah
srečujejo z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem (na primarni zdravstveni ravni in izven
zdravstvene ravni),
program za krepitev lastnega duševnega zdravja strokovnjakov in strokovnjakinj (delavnice iz
čuječnosti)
širitev mreže svetovalnic za psihološko pomoč (v regijah kjer svetovalnic še ni bilo se
postavljajo nove, obstoječe svetovalnice pa se nadgrajujejo z novimi programi)
ozaveščanje splošne javnosti o duševnem zdravju in duševnih motnjah.

PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Projekt MOČ je v svojem splošnem cilju usmerjen na izboljšanje storitev na področju duševnega
zdravja, ožje gledano pa projekt zasleduje naslednje specifične cilje:
-

-

povečati število strokovnjakov in strokovnjakinj na primarnem zdravstvenem nivoju in izven njega,
usposobljenih za prepoznavo duševnih stisk in samomorilnega vedenja (cilj je usposobiti vsaj 100
strokovnjakov),
razširiti mrežo svetovalnic za osebe v duševni stiski: postaviti nove svetovalnice v regijah kjer jih
prej še ni bilo, že obstoječe svetovalnice pa nadgraditi z novimi programi (skupine za žalujoče,
ločene starše in starše).

NOSILEC:
Nacionalni inštitut za javno zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.
2016: 343.995 EUR – Norveški finančni mehanizem, 60.705 EUR – nacionalna sredstva,
21.300EUR - lastna udeležba (projektni partnerji)

UKREP:


razvoj in izvajanje programov ozaveščanja in informiranja o spolnem in reproduktivnem
zdravju in pravicah, vključno z vzgojo za zdravo spolnost v šolah

AKTIVNOST 1:
Vzgoja za zdravo spolnost v šolah.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Vsebine s področja anatomije in fiziologije rodil se v osnovni šoli izvajajo v okviru biologije v 8.
razredu. V učnem načrtu pri biologiji človeka je ena tema namenjena spolovilom in razmnoževanju.
Tematika spolne identitete je prisotna tudi v učnem načrtu Državljanske in domovinske vzgoje ter etike
v 7. razredu.
Dodatne vsebine, ki jih šola s področja vzgoje za zdravo spolnost lahko ponudi učencem in učenkam,
so izbira posamezne šole. Običajno si pomagajo z zunanjimi izvajalci in izvajalkami. Vsaka šola se
sama
odloča
glede
izvajalcev
in
izvajalk,
vsebine
in
obsega
programa.(http://www.nijz.si/sl/publikacije/vzgoja-za-zdravo-spolnost
http://www.nijz.si/sl/publikacije/spolna-vzgoja-v-okviru-vzgoje-za-zdravje-v-slovenskih-srednjih-solah)
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Vzgoja za zdravo spolnost v okviru rednega pouka.
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Povečana ozaveščenost in skrb za spolno in reproduktivno zdravje mladih.
Programi vzgoje za zdravo spolnost v šolah, ki jih izvajajo zunanji izvajalci.
NOSILEC:
vzgojno-izobraževalni zavodi z zunanjimi izvajalci
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Aktivnosti se izvajajo v okviru izvajanja pouka in dejavnosti šole.

AKTIVNOST 2:
Programi preprečevanja okužbe z virusom HIV/AIDS; sofinanciranje programov varovanja in krepitve
zdravja 2016.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ozaveščanje o pomenu reproduktivnega zdravja s poudarkom na virusu HIV in drugih spolno
prenosljivih boleznih ter izvajanje delavnic, dejavnosti ob 1. decembru, svetovnem dnevu boja proti
aidsu. Ukrep bo prispeval k povečanju ozaveščenosti in skrbi za spolno in reproduktivno zdravje.
Ukrep sledi tudi predlogu strategije obvladovanja okužbe s HIV/AIDS do leta 2025.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Zmanjšanje incidence spolno prenosljivih okužb.
NOSILEC:
Ministrstvo za zdravje
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

70.000 EUR

2017:

70.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 7083 - Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za zdravje

6. URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH NA POLOŽAJIH ODLOČANJA

I. URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH NA POLOŽAJIH ODLOČANJA V
POLITIKI
Cilj 1:
Povečanje deleža žensk na vseh ravneh političnega odločanja

UKREP:
•

sprememba zakonodaje za povečanje minimalnega deleža vsakega od spolov na
kandidatnih listah za volitve v Državni zbor na 40 %
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AKTIVNOST:
Sprememba Zakona o volitvah v Državni zbor.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Sprememba šestega odstavka 43. člena Zakona o volitvah v državni zbor, ki določa, da na kandidatni
listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35% od skupnega dejanskega števila kandidatk in
kandidatov na listi. Tendenca spremembe je v povečanju kvote zastopanosti za vsakega izmed spolov
na kandidatnih listah iz najmanj 35% na najmanj 40%. Po novem tako na kandidatni listi noben spol
ne bi smel biti zastopan z manj kot 40% od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na
listi. Veljavna ureditev kvot neutemeljeno razlikuje odstotek zastopanosti spolov na listah kandidatov,
ki ga določa Zakon o volitvah v državni zbor (35%) na eni strani in ki ga določata Zakon o volitvah
poslancev v Evropski parlament ter Zakon o lokalnih volitvah na drugi strani (40%).
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Povečanje deleža žensk, ki zastopajo interese državljanov in državljank (zastopanje ljudstva po 82.
členu Ustave Republike Slovenije).
NOSILEC:
Ministrstvo za javno upravo
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


izvajanje projektov in programov za spodbujanje žensk za vstop v politiko in
ozaveščanja o pomenu uravnotežene zastopanosti spolov v politiki na nacionalni in
lokalni ravni, s posebno pozornostjo in občutljivostjo do mladih žensk, Rominj, žensk iz
nacionalnih manjšin in drugih zapostavljenih skupin

AKTIVNOST:
Medijska kampanja o uravnoteženi zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ozaveščanje o nizkem deležu žensk na mestih odločanja oziroma najvišjih položajih v gospodarstvu
bo potekalo s pomočjo plakatov, radijskih oglasov, spletnega mesta itd.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z ozaveščanjem se bo povečala prepoznavnost problema, kar naj bi posledično vplivalo na ravnanja,
ki bodo prispevala k bolj uravnoteženi zastopanosti žensk in moških na vodstvenih in vodilnih mestih v
politiki.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeva in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Finančna sredstva za celotno medijsko kampanjo so opredeljena pod poglavjem 3, IV, cilj 1, aktivnost
1.
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 130090 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - norveška sredstva

38

PP 130091 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

II. URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH NA POLOŽAJIH ODLOČANJA V
GOSPODARSTVU
Cilj 1:
Povečanje deleža žensk na vodstvenih in vodilnih položajih v gospodarstvu

UKREP:


sprejem zakonodaje, ki spodbuja uravnoteženo zastopanost spolov na mestih
odločanja v gospodarskih družbah

AKTIVNOST:
Priprava Zakona o ukrepih za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na mestih odločanja v
gospodarstvu.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Pripravljen bo zakon, ki bo določil t.i. spolne kvote na mestih članov in članic nadzornih svetov in
upravnih odborov največjih gospodarskih družb.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z zakonsko uvedbo t.i. spolnih kvot na mestih odločanja se bo povečal delež žensk na vodstvenih in
vodilnih položajih.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


izvajanje programov in projektov za spodbujanje žensk za prevzem najvišjih položajev
v gospodarskih družbah in ozaveščanje o pomenu uravnotežene zastopanosti na
najvišjih položajih v gospodarstvu

AKTIVNOST:
Medijska kampanja o uravnoteženi zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ozaveščanje o nizkem deležu žensk na mestih odločanja oziroma najvišjih položajih v gospodarstvu
bo potekalo s pomočjo plakatov, radijskih oglasov, spletnega mesta itd.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
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Z ozaveščanjem se bo povečala prepoznavnost problema, kar naj bi posledično vplivalo na ravnanja,
ki bodo prispevala k bolj uravnoteženi zastopanosti žensk in moških na vodstvenih in vodilnih mestih v
gospodarstvu.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeva in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Finančna sredstva za celotno medijsko kampanjo so opredeljena pod poglavjem 3, IV, cilj 1, aktivnost
1.
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 130090 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - norveška sredstva
PP 130091 - Norveški finančni mehanizem za enakost spolov - slovenska udeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

III. URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH V VLADNIH TELESIH, STROKOVNIH
SVETIH IN OSEBAH JAVNEGA PRAVA
Cilj 1:
Povečanje deleža podreprezentiranega spola v vladnih telesih, strokovnih svetih in osebah
javnega prava

UKREP:


analiza izvajanja uredbe z vidika uravnotežene zastopanosti spolov v zadevnih organih
in po potrebi predlog sprememb

AKTIVNOST:
Analiza izvajanja Uredbe o uravnoteženi zastopanosti spolov v vladnih telesih, strokovnih svetih in
osebah javnega prava.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Analiza bo obsegala sestavo posameznih vladnih teles, strokovnih svetov in oseb javnega prava po
spolu.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Na podlagi analize, ki bo pokazala sestavo posameznih vladnih teles, strokovnih svetov in oseb
javnega prava po spolu se bodo po potrebi oblikoval predlog sprememb, ki bi prispeval k povečanju
deleža podreprezentiranega spola.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.
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7. NASILJE NAD ŽENSKAMI

I. NIČELNA STRPNOST DO NASILJA NAD ŽENSKAMI
Cilj 1:
Zmanjšanje pojavnosti nasilja nad ženskami

UKREP:


izvajanje dejavnosti in projektov za promocijo politike enakosti spolov ter boljšo
ozaveščenost in informiranost o nasilju nad ženskami, zlasti nasilju nad ženami v
domačem okolju in partnerskih odnosih, trgovini z ženskami in spolnim nasiljem, s
posebno pozornostjo in občutljivostjo do ranljivih oziroma izključenih skupin žensk

AKTIVNOST 1:
Organizacija posveta »Vloga in pomen delovne organizacije in ostalih inštitucij pri prepoznavanju
nasilja v družini«.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Povabilo zunanjih izvajalcev s katerimi se bomo skupaj z zaposlenimi dotaknili aktualnih vprašanj, ki
imajo pomen pri preprečevanju nasilja nad ženskami in nasiljem v družini, razlogih za nasilje, kakšno
vlogo pri preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini lahko odigra vsak od nas, ostale inštitucije,
nevladne organizacije in tudi delovna organizacija, kjer smo zaposleni.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost, prepoznavanje raznih oblik nasilja in razlogov za nasilje ter preventiva na tem
področju.
NOSILEC:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva in Policije.

AKTIVNOST 2:
Informiranje o postopkih policije ob prijavi nasilja v družini na spletni strani Policija.si v nemščini,
madžarščini, italijanščini, hrvaščini, srbščini-cirilica (ob že slovenski in angleški verziji).
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ozaveščanje tako žrtve kot javnosti na sploh o policijskih postopkih ob prijavi in podajanje drugih
informacij, ki se nanašajo na nasilja v družini.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost javnosti.
NOSILEC:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 1.125 EUR – PP 140004 375 EUR – PP 140005
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ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 140004 Sklad za notranjo varnost EU
PP 140005 Sklad za notranjo varnost SLO - soudeležba
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

AKTIVNOST 3:
Ustanovitev Usklajevalnega telesa Vlade Republike Slovenije za spremljanje izvajanja Konvencije
Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
S 1. avgustom 2014 je začela veljati Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami
in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki je najobsežnejša mednarodna pogodba, ki se spoprijema z
vsemi oblikami nasilja nad ženskami in v družini, ki pomeni resno kršenje temeljnih človekovih pravic
in svoboščin. Za njeno čim bolj učinkovito izvajanje je potrebno ustanoviti nacionalno usklajevalno telo.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Usklajevalno telo bo odgovorno za usklajevanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik in
ukrepov za preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti njim, ki jih zajema področje uporabe
konvencije in s tem prispevalo k zmanjšanju pojavnosti nasilja nad ženskami.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 4:
Delovanje kriznih centrov za odrasle žrtve nasilja.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
V kriznem centru za odrasle žrtve nasilja zaposleni uporabnicam, ki se zatečejo v krizni center, nudijo
prvo socialno pomoč in osebno pomoč, poskrbijo za sprejem in oskrbo do razrešitve njihovih težav,
nudijo jim zatočišče in ves čas sodelujejo s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi ter
ostalimi organizacijami. Ob tem jim nudijo podporo, ozaveščajo, informirajo, vzpodbujajo k usvajanju
ustreznih življenjskih vzorcev.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost in informiranost žensk.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 2.000.000 EUR
2017: 2.000.000 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 4073 - Krizni centri
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IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 5:
Delovanje programa za zaščito žrtev trgovine z ljudmi.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
V okviru razpisa za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna
namestitev izbrani izvajalec poleg nudenja pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem,
psihološkem in socialnem okrevanju, ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz ogrožujočih okoliščin,
poskrbi tudi za informiranje in ozaveščanje otrok, mladih in osebja, ki dela z žrtvami trgovine z ljudmi,
ter ostalih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi (izdelava in distribucija
informativnega gradiva in izvedba delavnic z zadevno tematiko). Aktivnost Oskrba žrtev trgovine z
ljudmi – krizna namestitev je tudi sicer opredeljena v letnih akcijskih načrtih Medresorske delovne
skupine za boj proti trgovini z ljudmi in je eden od temeljev celovite oskrbe žrtev.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Izvedba 24 delavnic na leto po osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji, priprava zloženk v nakladi 15
000 izvodov.
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 3.000 EUR
2017: 3.000 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 4072 - Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov
nevladnega sektorja
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 6:
Izvajanje in podpora socialnovarstvenih programov, ki pokrivajo področje nasilja in potekajo na
področju preprečevanja nasilja ter obravnave žensk z izkušnjo nasilja in storilcev nasilnih dejanj.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Izveden bo javni razpis za sofinanciranje programov na področju preprečevanja in obravnave nasilja
(programi vključujejo možnost namestitve oziroma možnost obravnave; svetovanje v primeru nasilja,
obravnava spolne zlorabe, razgovor z žrtvijo, ogroženi otroci, trening socialnih veščin idr.).
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja dostopnost in učinkovitost pri delu z žrtvami in povzročitelji nasilja
NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 6.000 EUR – PP 4072, 162.000 EUR – PP 4074
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ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 4072 - Eksperimentalni in razvojni programi socialnega ter sofinanciranje nevladnega sektorja
PP 4074 - Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

UKREP:


izvajanje in podpora programov usposabljanj strokovnih kadrov v različnih
organizacijah, ki delajo na področju preprečevanja nasilja ter obravnave žensk z
izkušnjo nasilja in storilcev nasilnih dejanj

AKTIVNOST 1:
Izvedba letnega izobraževanja za strokovne delavce in delavke na področju obravnave spolnega
nasilja.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Izobraziti in usposobiti policiste in policistke za prepoznavanje nasilja v družini (ob podani prijavi),
nasilja nad ženskami in spolnega nasilja.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Prepoznavanje raznih oblik nasilja in znakov kaznivih dejanj in strokovno delo pri obravnavanju
kaznivih dejanj.
NOSILEC:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 1.500 EUR
2017: 1.500 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 5572 – Materialni stroški
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

AKTIVNOST 2:
Izvedba letnega izobraževanja za strokovne delavce in delavke centrov za socialno delo na področju
preprečevanja nasilja.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Ministrstvo bo v sodelovanju s Socialno zbornico izvedlo več strokovnih izobraževanj za strokovne
delavce in delavke centov za socialno delo (teme: nasilje, spolne zlorabe, razgovor z žrtvijo, ogroženi
otroci, trening socialnih veščin idr.).
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja učinkovitost pri delu z žrtvami in povzročitelji nasilja.
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NOSILEC:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Socialna zbornica
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016: 3.000 EUR
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 4077 - Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AKTIVNOST 3:
Izobraževanje sodnikov in sodnic ter tožilcev in tožilk o preprečevanju nasilja nad ženskami in v
družini, ki bo vključevalo: izobraževanje sodnikov in sodnic o Zakonu o preprečevanju nasilja v družini
(ZPND); izobraževanje sodnikov in sodnic ter tožilcev in tožilk o nasilju v družini in nasilju nad otroki;
izobraževanje sodnikov in sodnic ter tožilcev in tožilk o boju proti trgovini z ljudmi.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Izvedena bodo nadaljnja izobraževanja in usposabljanja za sodnike in sodnice v sodelovanju s
Skupnostjo Centrov za socialno delo glede Zakona o preprečevanju nasilja v družini – že sam ZPND
nalaga Centru za izobraževanje v pravosodju (CIP), da izvaja izobraževanja na temo preprečevanja
nasilja v družini. Načrtovano je tudi izobraževanje za sodnike in sodnice ter državne tožilce in tožilke o
nasilju v družini in nasilju nad otroki.
CIP bo v ustaljene oblike izobraževanja vključil tudi tematiko Istanbulske konvencije o preprečevanju
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki je za Republiko Slovenijo začela
veljati 1. junija 2015.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Pričakovan rezultat je boljša usposobljenost sodstva in tožilstva za obravnavo primerov nasilja nad
ženskami in nasilja v družini.
NOSILEC:
Ministrstvo za pravosodje (CIP)
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
2016:

8.000 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 525010 – Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za pravosodje

8. ENAKOST SPOLOV V ZUNANJI POLITIKI IN MEDNARODNEM RAZVOJNEM SODELOVANJU
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I. VKLJUČEVANJE ENAKOSTI SPOLOV V ZUNANJEPOLITIČNE POBUDE
Cilj 1:
Večja prepoznavnost Slovenije kot pobudnice in promotorke idej in projektov na različne teme,
povezane z enakostjo spolov, na bilateralni in multilateralni ravni

UKREP:


podpora prizadevanjem za enakost spolov in opolnomočenje žensk na mednarodni
ravni, vključno z o organizacijo dogodkov in vodenjem pobud

AKTIVNOST 1:
Aktivno udejstvovanje Slovenije na različnih dogodkih in v okviru različnih mednarodnih forumov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Nastopi Slovenije na različnih dogodkih in v različnih razpravah in skupinah v mednarodnih forumih
(Svet za človekove pravice, OZN – Generalna skupščina, Komisija za status žensk, Svet Evrope,
OVSE), priključitev skupinskim izjavam v mednarodnih forumih, sodelovanje v pogajanjih pri
sprejemanju odločitev v teh forumih, priprava izjav ali vodenje pogajanj v imenu Evropske unije.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Potrditev vloge Slovenije kot zagovornice enakosti spolov in povečani napori za izboljšanje položaja
žensk po svetu.
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za zunanje zadeve

AKTIVNOST 2:
(So)organizacija različnih dogodkov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Slovenija sama ali v sodelovanju z drugimi državami, mednarodnimi organizacijami in nevladnimi
organizacijami organizira dogodke (okrogle mize, panele ali druge oblike razprav, razstave itd.) ob
robu mednarodnih dogodkov/zasedanja ali v obeležitev mednarodnih dni.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Potrditev vloge Slovenije kot zagovornice enakosti spolov in povečani napori za izboljšanje položaja
žensk po svetu.
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.
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AKTIVNOST 3:
(So)vodenje pobud (izjav ali resolucij) v okviru mednarodnih organizacij.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Slovenija sama ali v sodelovanju s skupino držav vodi pripravo izjav ali resolucij v okviru mednarodnih
organizacij.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Potrditev vloge Slovenije kot zagovornice enakosti spolov in povečani napori za izboljšanje položaja
žensk po svetu.
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


zavzemanje za vključevanje slovenskih strokovnjakinj in strokovnjakov v relevantna
mednarodna telesa

AKTIVNOST:
Kandidatura slovenske strokovnjakinje v Odbor ZN za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW) za
obdobje 2017-2020
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Promocija in lobiranje za kandidaturo, organizacija srečanj kandidatke s predstavniki različnih držav
ter podpora pri udeležbi kandidatke na različnih dogodkih in srečanjih.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Potrditev vloge Slovenije kot zagovornice enakosti spolov in povečani napori za izboljšanje položaja
žensk po svetu
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

II. RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ
Cilj 1:
Opolnomočenje žensk in izboljšanje njihovega socialnega in ekonomskega položaja v državah
v razvoju

UKREPI:
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spodbujanje enakosti spolov in opolnomočenja žensk v državah v razvoju z javnimi
razpisi za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
podpora enakosti spolov in opolnomočenja žensk v strateških in izvedbenih
dokumentih na mednarodni ravni, ki vplivajo na krepitev tega področja v državah v
razvoju.
usmerjanje znatnega deleža sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje v vsebine in
projekte, ki pomembno prispevajo k opolnomočenju žensk ter izboljšanju njihovega
ekonomskega in socialnega položaja.

AKTIVNOST:
Priprava nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju za obdobje do leta 2030, ki bo z
vidika pomena in kontinuitete med vsebinskimi prednostnimi področji razvojnega sodelovanja RS
vključevala opolnomočenje žensk in podporo enakosti spolov.
Promocija človekovih pravic žensk in deklic v zunanjih odnosih EU, skladno z oktobra 2015 sprejetim
Akcijskim načrt EU na področju enakosti spolov in krepitve vloge žensk 2016-2020 (GAP2).
Prizadevanja za poudarjanje podpore enakosti spolov in opolnomočenja žensk kot ranljive družbene
skupine v času humanitarnih kriz v okviru priprav na Svetovni humanitarnih vrh.
Nadaljevanje projektov v letu 2016 in morebitna izvedba novega javnega razpisa na področju enakosti
spolov in opolnomočenja žensk za leto 2017.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
V obdobju izvajanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za
obdobje do leta 2015 se je področje enakosti spolov in opolnomočenja žensk izoblikovalo v eno od
jasnih presečnih tem MRS RS. V pripravi nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju za
obdobje do leta 2030 bo z vidika pomena in kontinuitete področje opolnomočenja žensk in enakosti
spolov predlagano kot jasna prioriteta MRS RS, ki bi se zasledovala tako horizontalno v projektih MRS
kot tudi z izvedbo posamičnih javnih razpisov in projektov izvajalskih ustanov.
V kontekstu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 je bil oktobra 2015 sprejet Akcijski načrt EU na
področju enakosti spolov in krepitve vloge žensk 2016-2020 (GAP2). GAP2 poudarja ključno vlogo
enakosti spolov ter krepitve vloge žensk in deklic za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in
človekovih pravic ter za mir. V tem kontekstu bo tudi slovenska stran promovirala človekove pravice
žensk in deklic v zunanjih odnosih EU, ki presegajo razvojno sodelovanje. Z vidika pomena in
kontinuitete bo predvidoma nova resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju za obdobje do
leta 2030 med vsebinskimi prednostnimi področji razvojnega sodelovanja RS vključevala
opolnomočenje žensk in podporo enakosti spolov.
Opolnomočenje žensk oz. enakopravna obravnava ter vključevanje v vse procese načrtovanja,
izvedbe in evalvacije humanitarnih aktivnosti predstavlja enega izmed pomembnih poudarkov priprav
na Svetovni humanitarnih vrh (23. in 24. 5. 2016, Istanbul). Republika Slovenija si v vseh pripravljalnih
dogodkih in strateških dokumentih za Vrh prizadeva za poudarjanje podpore enakosti spolov in
opolnomočenja žensk kot ranljive družbene skupine v času humanitarnih kriz.
Na javnih razpisih za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči je socialno in ekonomsko opolnomočenje žensk z namenom doseganja enakosti
spolov in varovanja pravic žensk ena izmed pomembnejših razpisanih tem. Projekti z izobraževanjem,
usposabljanjem in ozaveščanjem omogočajo zaposlitev, zaslužek in izboljšanje družbenega in
psihosocialnega položaja žensk in s tem tudi doseganje enakosti spolov in varovanje pravic ter
posledično tudi politično opolnomočenje žensk. V letu 2016 se bodo nadaljevali nekateri že potrjeni
projekti, natančnejše teme in obseg sredstev za javni razpis za leto 2017 pa v tem trenutku še ni znan.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Prispevanje k naporom mednarodne skupnosti h krepitvi družbene in ekonomske vloge žensk v
državah v razvoju.
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
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2016:

234.500 EUR

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKE POSTAVKE:
PP 8270 - Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:
Ministrstvo za zunanje zadeve

III. OHRANJANJE IN IZGRADNJA MIRU
Cilj 1:
Večja vloga žensk pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti ter zaščita žensk v
konfliktnih situacijah

UKREP:


vključevanje načela enakosti spolov v politike preprečevanja in reševanja konfliktov

AKTIVNOST 1:
Usposabljanje o vsebinah Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 in vidika spola na
mednarodnih operacijah in misijah.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Izvedba usposabljanja pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske pred napotitvijo na mednarodne
operacije in misije.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Pripadniki in pripadnice Slovenske vojske so po usposabljanju seznanjeni z vsebino Resolucije
Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 ter vključevanju vidika spola skozi svoje delo na
mednarodni operaciji in misiji. Ozaveščeni so o pomenu izvajanja Resolucije Varnostnega sveta
Združenih narodov 1325 ter znajo ravnati skladno s podanimi usmeritvami in v okviru pravil delovanja.
Pri svojem delu upoštevajo tudi družbeno pogojene odnose med moškimi in ženskami, deklicami in
dečki v državi kamor odhajajo na mednarodne operacije in misije. S tem povečajo tudi zaščito lastnih
sil.
NOSILEC:
Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 2:
Aktivno udejstvovanje Slovenije na različnih dogodkih in v okviru različnih mednarodnih forumov.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Nastopi Slovenije na različnih dogodkih in v različnih razpravah v mednarodnih forumih (OZN –
Varnostni svet, Generalna skupščina, Svet za človekove pravice, Komisija za status žensk…, Nato,
OVSE), priključitev skupinskim izjavam v mednarodnih forumih, sodelovanje v pogajanjih pri
sprejemanju odločitev v teh forumih.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
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Večja ozaveščenost o načelu enakosti spola in s tem večja vključenost načela enakosti spolov v
politike preprečevanja in reševanja konfliktov (večje število referenc na načelo enakosti spolov v
različnih dokumentih mednarodnih organizacij).
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 3:
(So)organizacija dogodkov in (so)vodenje pobud v okviru mednarodnih organizacij.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Slovenija sama ali v sodelovanju z drugimi državami, mednarodnimi organizacijami in nevladnimi
organizacijami organizira dogodke (okrogle mize, panele ali druge oblike razprav, razstave itd.) ali vodi
pripravo izjav v okviru mednarodnih dogodkov ali v obeležitev mednarodnih dni.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost o načelu enakosti spola in s tem večja vključenost načela enakosti spolov v
politike preprečevanja in reševanja konfliktov (večje število referenc na načelo enakosti spolov v
različnih dokumentih mednarodnih organizacij).
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


večja vključenost žensk v mednarodne operacije in misije za ohranjanje ter izgradnjo
miru in postopke odločanja ter ukrepanja

AKTIVNOST 1:
Zagotavljati vključevanje žensk v mednarodne operacije in misije.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Skozi procese načrtovanja je potrebno pozornost usmeriti v zagotavljanje vključevanja obeh spolov na
mednarodne operacije in misije; še posebej pozornost posvetiti vključevanju žensk na tiste dolžnosti,
kjer je zaradi uspešnega izvajanja nalog in uresničevanja Resolucije 1325 potrebno zagotavljati
prisotnost ženskih pripadnic v sestavi mednarodnih operacij in misij.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Z zagotavljanjem po spolu mešanih timov se poveča operativna učinkovitost. Z vključevanjem ženskih
pripadnic na mednarodnih operacijah in misijah, še posebej z razporejanjem na dolžnosti kjer so
pripadniki v stiku z lokalnim prebivalstvom prispeva h vključevanju in opolnomočenju lokalnih žensk.
Na ta način se prispeva k uresničevanju Resolucije 1325 in tudi h zaščiti žensk ter otrok.
NOSILEC:
Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska
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VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 2:
Aktivno zavzemanje za večjo vključenost žensk v mednarodne operacije in misije in postopke
odločanja in ukrepanja.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Podpora prizadevanjem za večjo vključenost žensk v vse faze priprav mednarodnih operacij in misij v
okviru OZN, EU, Nata in OVSE.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost o načelu enakosti spola in s tem večja vključenost načela enakosti spolov v
politike preprečevanja in reševanja konfliktov (večje število referenc na načelo enakosti spolov v
različnih dokumentih mednarodnih organizacij).
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

UKREP:


preprečevanje spolnega nasilja nad deklicami in ženskami ter njihova zaščita med
oboroženim spopadom in po njem

AKTIVNOST 1:
Aktivno udejstvovanje Slovenije v razpravah za odpravo spolnega nasilja v konfliktih in zaščito žensk
in deklic med oboroženim spopadom in po njem.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
Slovenija si bo v okviru svojega delovanja v OZN, OVSE in Natu zavzemala za odpravo spolnega
nasilja v konfliktih in zaščito žensk in deklic med oboroženim spopadom in po njem.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost o načelu enakosti spola in s tem večja vključenost načela enakosti spolov v
politike preprečevanja in reševanja konfliktov (večje število referenc na načelo enakosti spolov v
različnih dokumentih mednarodnih organizacij).
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.

AKTIVNOST 2:
(So)organizacija dogodkov in (so)vodenje pobud v okviru mednarodnih organizacij.
KRATEK OPIS IZVEDBE AKTIVNOSTI:
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Slovenija sama ali v sodelovanju z drugimi državami, mednarodnimi organizacijami in nevladnimi
organizacijami organizira dogodke (okrogle mize, panele ali druge oblike razprav, razstave itd.) ali vodi
pripravo izjav v okviru mednarodnih dogodkov ali v obeležitev mednarodnih dni.
PRIČAKOVANI REZULTAT IN PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJA:
Večja ozaveščenost o načelu enakosti spola in s tem večja vključenost načela enakosti spolov v
politike preprečevanja in reševanja konfliktov (večje število referenc na načelo enakosti spolov v
različnih dokumentih mednarodnih organizacij).
NOSILEC:
Ministrstvo za zunanje zadeve
VIŠINA SREDSTEV ZA POSAMEZNO LETO:
Redno delo ministrstva.
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