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1. UVOD 

 
Mestni svet Mestne občine Ptuj je marca 2015 sprejel Akcijski načrt za enake možnosti žensk in 

moških v Mestni občini Ptuj za obdobje 2015-2018
1
. Za koordinatorico za enake možnosti žensk 

in moških
2
 je bila imenovana mag. Vlasta Stojak, direktorica občinske uprave, ki bo skupaj z 

najvišjim vodstvom občine skrbela za uresničevanje akcijskega načrta. 

 

Enakost spolov pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in 

zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za 

razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k  družbenemu razvoju, ter enako korist od 

rezultatov, ki jih prinaša razvoj (4. člen Zakona o enakih možnostih žensk in moških). 

 

Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma 

pravno-formalno enake pravice še ne privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in 

moških v družbi. Definicija enakosti spolov je torej širša od definicije enakopravnosti oziroma 

pravne enakosti in pomeni, da so ženske in moški enako prepoznavni, imajo enako moč in so 

enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Enakost spolov se uresničuje z 

zagotavljanjem in uresničevanjem pravne enakosti, enakega obravnavanja oziroma 

nediskriminacije in enakih možnosti (dostopno na spletni strani: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/kaj_je_enakost_spolov/, 30. 

november 2015). 

 

Naloga samoupravnih lokalnih skupnosti, zapisana v 30. členu Zakona o enakih možnostih žensk 

in moških je, da spodbujajo in ustvarjajo enake možnosti v okviru svojih pristojnosti ter pri 

sprejemanju ukrepov in aktivnosti, pomembnih za ustvarjanje enakih možnosti, upoštevajo vidik 

enakosti spolov. 

 

1.1. KOORDINATORICA ZA ENAKE MOŽNOSTI IN INTEGRACIJA NAČELA 

ENAKIH MOŽNOSTI 

 

Koordinatorica za enake možnosti, mag. Vlasta Stojak, bo zraven že zapisanih priporočil in 

ukrepov v Akcijskem načrtu Mestne občine Ptuj za enake možnosti žensk in moških v obdobju 

2015-2018, dodatno poskušala: 

- k aktivnemu sodelovanju v akcijskem načrtu pritegniti civilno družbo, posameznice in 

posameznike ter organe javne uprave, 

- v razpisno dokumentacijo za projekte uvrstiti dodatni kriterij – »spodbujanje in ozaveščanje 

javnosti na področju enakosti spolov« (v okviru njihovih projektov), 

                                                           
1
 Mestna občina Ptuj bo po naštetih področjih v akcijskem načrtu vsako leto pripravila poročilo o ukrepih in ga 

obravnavala na seji mestnega sveta na posebej za to namenjeni točki, ter ga objavila v svojem lokalnem glasilu 

Ptujčan (Akcijski načrt za enake možnosti žensk in moških v Mestni občini Ptuj za obdobje 2015-2018).  
2
 Sodeluje pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa v delu, ki se nanaša na samoupravne lokalne skupnosti, 

predlaga ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti ter ima svetovalno vlogo pri oblikovanju 

rešitev za doseganje namena tega zakona v okviru posamezne lokalne skupnosti. Organi samoupravnih lokalnih 

skupnosti so dolžni pri načrtovanju razvoja in sprejemanju drugih odločitev obravnavati predloge ukrepov in 

aktivnosti, ki jih predlagajo koordinatorice oziroma koordinatorji za enake možnosti in jih ustrezno upoštevati (30. 

člen Zakona o enakih možnostih žensk in moških). 
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- pri imenovanju v delovne skupine/komisije spodbujala upoštevanje načelo enakosti spolov, 

- pri imenovanju članic in članov zavodov spodbujala načelo enakosti spolov, 

- uskladiti dokumente znotraj občinske uprave glede uporabe ustrezne spolne oblike, 

- predlagala Uredniškemu odboru Ptujčana, da se v Ptujčanu nameni mesečni prispevek namenjen 

enakim možnostim (intervjuji z uspešnimi in družbeno aktivnimi posameznicami in posamezniki, 

delovanja organov in organizacij civilne družbe na področju enakih možnosti itd.). 

 

1.2. DOSEDANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU NAČELA ENAKOSTI SPOLA  

 

Pri pripravi izvedbenega plana za leto 2016 smo najprej preverili, kako je načelo enakosti spolov 

vključeno v aktivnosti in delovanje organov in civilne družbe v naši občini. 

 

Velja omeniti, da Center interesnih dejavnosti Ptuj že v svojih dosedanjih aktivnostih upošteva 

načelo enakost spolov, in sicer z različnimi projekti: 

- Angažirani abonma - gre za kino abonma, ki je namenjen angažiranim odraslim vseh 

starosti, zlasti pa mladim (dijakom in študentom). Enkrat mesečno (ob četrtkih zvečer) se 

vrstijo projekcije družbeno kritičnih filmov ter druženje in razširjanje obzorja ob 

predavanjih in pogovorih z zanimivimi gosti. Vsaj enkrat v vsakem šolskem letu je oz. bo 

glavna tema abonmajskega dogodka enakopravnost spolov (projekcija filma in pogovor z 

gostom na to temo). 

- Pogovor o(b) filmu - poleg dogodkov v okviru Angažiranega abonmaja v Mestnem kinu 

Ptuj redno organizirajo tudi druga gostovanja zanimivih ljudi, s katerimi se je mogoče 

plodno pogovarjati o vsebinah iz filmov. Goste ter vsebine debat in predavanj prilagajajo 

izbranim filmom. Pri tem so posebej pozorni na to, da sta med gosti enakovredno 

zastopana oba spola. Ker so ženske v javnem nastopanju še vedno neupravičeno 

zapostavljene, pogosto gostijo uveljavljene znanstvenice (dr. Mirjana Ule, dr. Vlasta 

Jalušič, Renata Salecl …), umetnice (filmska režiserka Sonja Prosenc, ilustratorka Jelka 

Reichman …) in druge zanimive gostje. Redno tudi obravnavajo teme, ki stremijo k 

opolnomočenju žensk (npr. premagovanje motenj hranjenja kot posledice družbenih 

reprezentacij ženskosti, svoboda odločanja o lastnem telesu, preizpraševanje načel in 

praks porodničarstva, prihodost mladine tudi skozi prizmo različnega izhodiščnega 

položaja spolov …).  

- Festival LGBT filma - že od leta 2010 v sodelovanju z zavodom ŠKUC in Gimnazijo Ptuj 

v Mestnem kinu Ptuj vsako leto gostijo festival LGBT filma, ki je najstarejši tovrstni 

festival na svetu (pravkar se zaključuje že 31. edicija). Dogodkov, ki so v celoti brez 

vstopnine, se udeležuje predvsem mladina (dijaki in študenti), dobrodošli pa so tudi vsi 

ostali. Filmske projekcije in predavanja o LGBT problematiki na različne načine odpirajo 

tudi vprašanje spola. 

- Z dojenčkom v kino je program Mestnega kina Ptuj, namenjen novopečenim staršem. Ker 

zaradi obilice obveznosti njihovo kulturno in družabno življenje pogosto resno trpi, 

mamice in atije vsak drugi mesec povabimo, naj svoje novorojenčke in dojenčke 

pripeljejo kar s sabo. Filmska projekcija je takrat posebej prilagojena za ogled z dojenčki.  

Za mamice na porodniškem dopustu je to dragocena redka priložnost za obisk kulturne 

prireditve. Odzivi kažejo na to, da jim projekt, ki se bori tudi proti različnim predsodkom 

(npr. s področij rojevanja, dojenja ipd.) zelo ugaja in koristi tudi kot platforma za 

medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj in psihološko podporo v tem občutljivem 

obdobju življenja. Še posebej pa k vključevanju v dejavnosti z dojenčki oziroma otroki v 

vseh naših komunikacijah spodbujamo očete. 

http://www.kinoptuj.si/vstopnice/angazirani-abonma-201516/
http://www.kinoptuj.si/foto/pogovor-ob-filmu-galerija-dogodkov/
http://www.kinoptuj.si/novice/31-festival-lgbt-filma/
http://www.kinoptuj.si/z-dojenckom-v-kino/
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- Emancipirani dan žena - osmi marec v Mestnem kinu Ptuj vsako leto obeležijo 

s projekcijo posebej izbranega filma, ki si ga vse gledalke lahko ogledajo brezplačno, ob 

tem pa dobijo tudi rdeč nagelj kot star simbol enakopravnosti. 

 

Z nasiljem nad ženskami, enim izmed področij, ki jih pokriva Akcijski načrt za enake možnosti 

žensk in moških v Mestni občini Ptuj za obdobje 2015-2018, se aktivno ukvarja Center za 

socialno delo Ptuj z izvajanjem Programa varna hiša. Varna hiša Ptuj je prostor, kamor se lahko 

ženske bodisi same ali z otroki umaknejo na varno, proč od nasilja. Namenjena je ženskam in 

otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja v partnerskih, družinskih ter sorodstvenih 

odnosih (psihično, fizično, ekonomsko ali spolno nasilje). 

 

V humanitarnem društvu Ars Vitae, ki deluje na področju socialnega varstva, izvajajo dve 

dejavnosti, ki posegata na načelo enakosti spolov. Znotraj dnevnega centra za otroke in 

mladostnike potekajo jezikovne delavnice za tujke, ki so velikokrat zaradi neznanja jezika 

odrinjene iz družbenega življenja. V društvu Ars Vitae prav tako izvajajo tudi program Kapljica. 

Program Kapljica je pomoč žrtvam nasilja program svetovanja in informiranja za žrtve nasilja, 

edini ne-nastanitveni program na območju UE Ptuj, ki pomaga žrtvam nasilja pri individualnem 

soočanju z izkušnjo nasilja, prav tako njihovim svojcem. 

 

2. PLANIRANE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

Na področju enakih možnosti smo za leto 2016 planirali izvedbo naslednjih aktivnosti: 

 
2.1. PREDAVANJE ZAGOVORNIKA NAČELA ENAKOSTI 

 

Kot uvod v izvedbo akcijskega načrta za enake možnosti se nam bo v občinski upravi pridružil 

Zagovornik načela enakosti, g. Boštjan Vernik Šetinc (Ministrstvo RS za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti), ki na neformalen način nadzoruje spoštovanje prepovedi 

diskriminacije, spodbuja k spoštovanju pravice do enakega obravnavanja ter nudi nasvete, 

podporo (nudi vsem, zlasti žrtvam kršitev, lahko pa tudi potencialnim kršiteljem, organom 

oblasti, podjetjem in drugim, ki bi želeli izboljšati svoje poslovanje), pomoč in informacije na 

tem področju. 

 

Izvedba aktivnosti: predavanje "Diskriminacija zaradi spola in mehanizmi za zaščito« 

Sodelujoči: Zagovornik načela enakosti, koordinatorica za enake možnosti, zaposleni v občinski 

upravi  

Predvideni strošek: v okviru državnega proračuna 

 
2.2. CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

 

Za povečanje družbene odgovornosti podjetij je bil v Sloveniji vpeljan projekt, ki podjetjem 

omogoča pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Certifikat je pridobilo že več kot 190 

slovenskih podjetij in organizacij, imetniki certifikata pa zaposlujejo čez 68.000 ljudi. Njegov 

namen je zagotavljati kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, 

kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, 

kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke (Resolucija o nacionalnem programu za enake 

možnosti žensk in moških 2015–2020). 

http://www.kinoptuj.si/foto/emancipirani-dan-zena/
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Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga 

delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju 

poklicnega in družinskega življenja zaposleni. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih 

zunanjih svetovalcev Ekvilib inštituta. 

 

1. Izvedba aktivnosti: pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje v občinski 

upravi 

2. Sodelujoči: koordinatorica za enake možnosti, občinska uprava, Ekvilib Inštitut, delovna 

skupina znotraj občinske uprave (pet oseb) 

3. Strošek: 1.500 EUR (v to so všteti potni stroški izvajalcev in izvedba dveh delavnic, prva 

časovno traja 4 - 6 ur, druga 2 - 3 ure) 

 

2.3. INTERAKTIVNA DELAVNICA NA PODROČJU USKLAJEVANJA ZASEBNEGA 

IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA 

 

V sodelovanju z Mirovnim inštutom, ki med drugim deluje tudi na področju enakosti spolov, smo 

se okvirno dogovorili, da za nas pripravijo delavnico s področja usklajevanja zasebnega in 

družinskega življenja, ki bo namenjena vodstvenim kadrom v javni upravi na območju Mestne 

občine Ptuj. 

 

Izvedba aktivnosti: interaktivna delavnica 

Sodelujoči: Mirovni inštitut - dr. Živa Humer, koordinatorica za enake možnosti, vodstveni kadri 

iz javne uprave na območju občine 

Terminski plan: po dogovoru z Mirovnim inštitutom 

Strošek: v okviru sredstev projekta Mirovnega inštituta 

 

2.4. OKROGLA MIZA NASILJE NAD ŽENSKAMI 
 

Nasilje nad ženskami je ena najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic in oblika diskriminacije 

na podlagi spola, ki izhaja iz neenakovrednih družbenih odnosov med spoloma. Je oblika nasilja, 

ki krepi neenakost med moškimi in ženskami ter ogroža zdravje, dostojanstvo, varnost in 

avtonomijo žrtev, ki so mu izpostavljene. Ker je ovira za polno sodelovanje žensk v 

gospodarskem, družbenem, političnem in kulturnem življenju, pomeni enega ključnih problemov 

in temeljnih vzrokov neenakosti med spoloma (Resolucija o nacionalnem programu za enake 

možnosti žensk in moških 2015–2020). 

 

Izvedba aktivnosti: okrogla miza o spolnem nasilju nad ženskami 

Sodelujoči: društvo Ars Vitae, dr. Tanja Repič Slavič, koordinatorka za enake možnosti, Center 

za socialno delo, Sektor za enake možnosti, dr. Jasna Podreka 

Terminski plan: november 2016 

Okvirni strošek: operativni stroški z izvedbo okrogle mize, potni stroški dr. Repič in dr. Podreka 

Opomba: mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami 

 

2.5. SERIJA ŠOLSKIH KINOPREDSTAV ENAKE MOŽNOSTI 

 

V Centru interesnih dejavnosti Ptuj bi izbrali nekaj generacij ptujskih šolarjev (npr. učence 

zadnje triade vseh osnovnih šol v občini in dijake ptujskih srednjih šol) ter zanje sistematično 
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organizirali kinopredstave s spremljevalnimi pogovori. Izbrali bi za določeno starostno skupino 

primeren film, ki se ukvarja s tematiko enakih možnosti, in ga skupaj z možnostjo vodenega 

pogovora po ogledu filma brezplačno ponudili šolam. Ker je film odlično sredstvo poučevanja in 

vzgoje ter eno najpriročnejših in najprijetnejših didaktičnih sredstev za medpredmetno 

povezovanje, bi imel projekt brez dvoma velik učinek na percepcijo obravnavane problematike 

pri mladih. Filmi in pogovori bi mladim razširili obzorja in jih pripravili k razmišljanju, učiteljem 

pa ponudili plodna izhodišča za obravnavo pri pouku.  

 

Izvedba aktivnosti: ogled šolskih kinopredstav 

Sodelujoči: CID Ptuj, osnovne šole, srednje šole 

Strošek: 330 EUR po šolski kinopredstavi 

 

 

 

Pripravila:                                                                                             Mag. Vlasta STOJAK, 

mag. Nataša ZUPANIČ      direktorica Občinske uprave 

                 Mestne občine Ptuj 
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3. VIRI: 

- Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07 – ZUNEO-

A)     

- Akcijski načrt Mestne občine Ptuj za enake možnosti žensk in moških v obdobju 2015-

2018 

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 

(Uradni list RS, št. 84/15)     

- Spletna stran Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 


