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1. UVOD 
 
 
Slovenija je pričela z aktivnostmi za integracijo načela enakosti spolov leta 1997 s 

pilotskim projektom, zavezo za izvajanje integracije načela enakosti spolov pa je 

sprejela leta 2002 z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških ter s pristopom 

k izvajanju politike enakosti spolov na ravni Evropske unije in drugih mednarodnih 

organizacij. 

Načelo enakosti spolov je v različnih mednarodnih dokumentih opredeljeno kot 

temeljno načelo, ki so ga dolžne spoštovati vse države članice medvladnih in 

mednarodnih organizacij, kot so Evropska unija, Združeni narodi in Svet Evrope. Ti 

dokumenti poudarjajo, da enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali 

podobnosti žensk in moških, temveč kot sprejemanje razlik oziroma drugačnosti 

med ženskami in moškimi ter enako vrednotenje teh razlik in različnih družbenih 

vlog. Politika enakosti spolov se tako  zavzema za resnično partnerstvo med 

ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v 

javnem in zasebnem življenju. Glavno vodilo nacionalnega  programa je tako enaka 

prepoznavnost, enak položaj žensk in moških v družbi ter enako uživanje rezultatov 

družbenega razvoja. 

Politika enakih možnosti spolov v Sloveniji je oblikovana tako, da na eni strani 

uvaja horizontalni pristop integracije načela enakosti spolov v vse politike, na 

drugi strani pa izvaja konkretne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje položaja žensk 

in moških na tistih področjih, kjer so v neenakem položaju v primerjavi z drugim 

spolom. Integracija načela enakosti spolov je ključnega pomena za zagotavljanje 

enakosti spolov, saj že pri pripravi predpisov in drugih ukrepov, ki posegajo na 

področja, pomembna za ustvarjanje enakih možnosti, upoštevajo specifičen položaj 

žensk in moških ter vpliv politik na oba spola. 

Zakon  o  enakih  možnostih  žensk  in  moških  (Uradni  list  RS,  št.  59/02  in  

61/07  - ZUNEO-A – v nadaljevanju: zakon) je krovni zakon na področju enakosti 

spolov, ki določa temelje in smernice za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje 

enakih možnosti za oba spola na posameznih področjih družbenega življenja.  

 

Za uresničevanje ciljev, ki jih opredeljuje Zakon o enakih možnostih žensk in 

moških je definirana tudi vloga samoupravnih  lokalnih  skupnosti,  katerih naloga 

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

žensk  in  moških  in pri  sprejemanju  ukrepov  in  aktivnosti upoštevajo enakost 

spolov. 

 
V 30. členu navedenega zakona je opredeljena vloga samoupravnih lokalnih 

skupnosti pri uresničevanju  ciljev  zakona.  Na  podlagi  15.  člena  zakona  je  

Državni  zbor  Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o nacionalnem programu 

za enake možnosti žensk in moških, 2015-2020. V pripravi je nova resolucija za 

obdobje do 2030. 
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Politika enakosti spolov na lokalni ravni v življenju občank in občanov pogosto 

konkretizira nacionalne cilje za enakost spolov – torej, da morajo imeti ženske in 

moški enake pravice, možnosti in odgovornosti na vseh področjih življenja. Ta 

področja so: biti ekonomsko neodvisen (imeti zaposlitev in lasten dohodek), imeti 

možnost vpliva v družbi, imeti možnost skrbeti za svoj dom in otroke ter živeti brez 

kakršne koli oblike nasilja, ki temelji na odnosu moči. 

 
Dober zgled kako je področje enakosti spolov obravnavano je Norveška. Tema 

enakosti spolov je na Norveškem pomembna tema gospodarskega razvoja, saj se 

zelo trudijo uresničiti načelo,  da  se  enakost  obrestuje.  Tako  npr.  zelo  

poudarjajo  pomen  mehanizmov  za usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja za zaposlenost žensk (npr. fleksibilni delovni čas, storitve varstva otrok in 

skrbi za starejše), kar vse vpliva na višjo stopnjo rodnosti in posledično na vzdržen 

pokojninski sistem. 

 
Občina Črna na Koroškem je pripravila Akcijski načrt za enake možnosti žensk in 

moških s posameznimi ukrepi, ki v proračunu Občine Črna na Koroškem ne 

zahtevajo dodatnih sredstev, saj se bodo lahko izvajali v okviru obstoječih služb in 

sredstev. 

 

Koordinatorica za enake možnosti bo skupaj z občinsko upravo vsako leto pripravila 

poročilo o izvajanju ukrepov v preteklem letu, ga predstavila delovnim telesom  

občine ter ga objavila v svojem lokalnem glasilu Črjanske cajtnge. 
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2. ANALIZA STANJA 

 
Občina Črna na Koroškem ima po zadnjih podatkih Statističnega urada Slovenije  

3362 prebivalcev, od tega 1712 moških (51%) in 1650 žensk (49%).  

Indeks feminitete znaša 96,4. 

 

2.1. Statistični podatki o prebivalstvu občine Črna na Koroškem  

 

Nekateri izbrani kazalniki strukture prebivalstva v občini: 

 

 

Povprečna starost (leta) 44,9 43,8 45,9 

Indeks staranja 154,8 133,2 174,3 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 11,9 11,1 12,7 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 69,7 74,1 65,1 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 18,4 14,8 22,2 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 4,6 2,5 6,7 

Vir: SURS, 2014 

 

V občini živi  35 tujih državljanov, od tega 27 moških in 8 žensk. 

 

Poročenih je 1136 prebivalcev občine starejših od 15 let, od tega 569 moških in 567 

žensk, ovdovelih je 260 prebivalcev, od tega  35 moških in 225 žensk, razvezanih je 

124 prebivalcev, od tega 60 moških in 64  žensk, samskih pa je 1479 prebivalcev, 

od tega 880 moških in 599 žensk. 

 

Naravno gibanje prebivalstva: 

 

Živorojeni - Skupaj 29 

Živorojeni - moški 8 

Živorojeni - ženske 21 

skupaj moški ženske 
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Umrli - Skupaj 34 

Umrli - moški 16 

Umrli - ženske 18 

Naravni prirast - Skupaj -5 

Naravni prirast - moški -8 

Naravni prirast - ženske 3 

Živorojeni na 1.000 prebivalcev 8,6 

Umrli na 1.000 prebivalcev 10,1 

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev -1,5 

Vir: SURS, 2014 

 

Selitveno gibanje prebivalstva: 

 

Priseljeni iz tujine - Skupaj 7 

Priseljeni iz tujine - Moški 5 

Priseljeni iz tujine - Ženske 2 

Odseljeni v tujino - Skupaj 10 

Odseljeni v tujino - Moški 7 

Odseljeni v tujino - Ženske 3 

Priseljeni iz drugih občin - Skupaj 111 

Priseljeni iz drugih občin - Moški 57 
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Priseljeni iz drugih občin - Ženske 54 

Odseljeni v druge občine - Skupaj 147 

Odseljeni v druge občine - Moški 79 

Odseljeni v druge občine - Ženske 68 

Skupni selitveni prirast - Skupaj -39 

Skupni selitveni prirast - Moški -24 

Skupni selitveni prirast - Ženske -15 

Vir: SURS, 2014 

 

Rodnost: 

 

Živorojeni - 

SKUPAJ 

dečki deklice Živorojeni na 1.000 

prebivalcev 

29 8 21 8,6 

Vir: SURS, 2014 

 

Ženske, stare 15 ali več let, po številu živorojenih otrok, občine, Slovenija, večletno 

 

Ženske - 

SKUPAJ 

Ni 

rodila 

1 

otrok 

2 

otroka 

3 

otroci 

4 

otroci 

5 

otrok 

6 + 

otrok 

1533 367 292 592 177 66 28 11 

Vir: SURS, 2011 
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Umrljivost: 

 

  Umrli Umrli, mlajši od 65 let Prezgodnja umrljivost (%) 

Spol - 
SKUPAJ 

Moški Ženske Spol - 
SKUPAJ 

Moški Ženske Spol - 
SKUPAJ 

Moški Ženske 

2010 31 22 9 4 4 0 12,9 18,2 0,0 

2011 37 23 14 11 7 4 29,7 30,4 28,6 

2012 40 21 19 9 8 1 22,5 38,1 5,3 

2013 31 16 15 8 5 3 25,8 31,3 20,0 

Vir: SURS, 2010-2013 

 

Glede na izobrazbo, je struktura prebivalcev, starejših od 15 let, naslednja: 

 

 SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 

Izobrazba - SKUPAJ 2999          1544 1455 

Osnovnošolska ali manj - Skupaj 1041             443 598 

Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska 341 149 192 

Osnovnošolska 700 294 406 

Srednješolska - Skupaj 1625 982 643 

Nižja poklicna, srednja poklicna 924 640 284 

Srednja strokovna, srednja splošna 701 342 359 

Višješolska, visokošolska - Skupaj 333 119 214 

Visokošolska 1. stopnje ipd. 193 71 122 
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Visokošolska 2. stopnje ipd. 127 41 86 

Visokošolska 3. stopnje ipd. 13 7 6 

Vir: SURS, 2014 

 

Glede na aktivnost je struktura prebivalcev naslednja: 

 

   SKUPAJ Moški Ženske 

Prebivalci stari 15+ let  2999 1544 1455 

Aktivni - Skupaj 1390 761 629 

Zaposleni 1244 707 537 

Brezposelni 146 54 92 

Neaktivni - Skupaj 1609 783 826 

Učenci, dijaki in študenti 191 98 93 

Upokojenci 1048 520 528 

Drugi neaktivni 370 165 205 

Vir: SURS, 2014 

 

Stopnja aktivnosti prebivalcev Občine Črna na Koroškem je naslednja:  

 

  SKUPAJ Moški Ženske 

Stopnja aktivnosti 46,3 49,3 43,2 

Stopnja delovne aktivnosti 41,5 45,8 36,9 

Stopnja brezposelnosti 10,5 7,1 14,6 

Vir: SURS, 2014 
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2.2. Podatki o strukturi nosilcev funkcij v lokalni samoupravi, javnih 

inštitucijah in podjetjih 

 

Zastopanost žensk in moških v organih odločanja v Občini Črna na Koroškem, je 

razvidna iz naslednje tabele: 

 

funkcija število 

članov 

štev. moških/% štev. žensk/% 

županja 1 /   1 oz. 100,00% 

Občinski svet 13  7 oz. 53,85%   6 oz. 46,15% 

Nadzorni odbor 3  2 oz. 75,00%   1 oz. 25,00% 

Odbori občinskega sveta 34 21 oz. 61,76% 13 oz. 38,24% 

Komisije občine 36 21 oz. 58,33% 15 oz. 41,67% 

Krajevna skupnost 7   6 oz. 85,71%   1 oz 14,29% 

Vaška skupnost 30 22 oz. 73,33% 8 oz. 26,67% 

 Člani svetov oz. nadzornih 

odborov javni zavodov 

katerih ustanoviteljica je 

občina 

7 1 oz. 14,28% 6 oz. 85,72% 

 
 
O neuravnoteženem zastopanju spolov govorimo, kadar je zastopanost enega spola 

na posameznem družbenem področju nižja kot 40%. Iz zgoraj navedenih podatkov 

lahko vidimo, da je neuravnotežena zastopanost spolov v organih odločanja na 

nivoju lokalne skupnost, saj  prevladujejo moški in je premalo žensk. 

 
Zastopanost žensk oz. moških na vodstvenih mestih v javnih zavodih, katerih 
ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina, je razvidna iz naslednje tabele: 
 
 

naziv moški ženske  

Osnovna šola Črna na Koroškem 1  
Zdravstveni dom Ravne na 
Koroškem  

1  

Koroška lekarna   1 

Center za socialno delo Ravne na 
Koroškem 

 1 

Reševalna postaja Ravne na 
Koroškem 

 1 
 

Koroška osrednja knjižnica Ravne 
na Koroškem 

 1 

Koroški muzej 
Slovenj Gradec 

1  

Koroška galerija likovnih umetnosti 
Slovenj Gradec 

 1 
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JKP LOG, d.o.o. Ravne na 
Koroškem 

 1 

KOCEROD d.o.o, Slovenj Gradec 1  

ALP Peca, Ravne na Koroškem  1 

Regionalna razvojna agencija 
Koroška 

 1 

 
Zastopanost žensk oz. moških na vodstvenih mestih v drugih javnih zavodih in 
gospodarskih družbah v občini: 
 
naziv moški ženske  

 
CUDV  1 

Pošta Slovenije, enota Črna na 
Koroškem 

 1 
 

TAB, d.d. Mežica  1  

MPI- reciklaža, d.o.o Črna na 
Koroškem 

1  

Policijska postaja Ravne na 
Koroškem 

1  

EL – KK d.o.o. 1  

Slemenšek d.o.o.  1 
Gradbeni materiali d.o.o.  1 

Rešer d.o.o.  1 

   
 
Iz gornjih tabel lahko razberemo, da so na vodstvenih položajih v izobraževanju, 
sociali  in kulturi pretežno ženske, medtem ko so na vodstvenih položajih v 
gospodarskih družbah večinoma moški.  

 

V občinski upravi občine Črna na Koroškem je zaposlenih 13 javnih uslužbencev, od 

tega je 9 ali 69,23%  žensk in 4 ali 30,77% moških.  
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3. VIZIJA ENAKOSTI SPOLOV V LOKALNIH SKUPNOSTI  
 
 
Enakost žensk in moških je temeljna človekova pravica in osnovna vrednota vsake 

demokracije. Enakost med spoloma je načelo, vrednota in cilj vsake sodobne 

družbe. Gre za sprejemanje različnosti med spoloma, enako vrednotenje naših vlog, 

norm in pričakovanj. Specifični položaj moških in žensk se upošteva pri načrtovanju, 

odločanju, ovrednotenju in izvajanju politik, projektov in programov. Za dosego 

enakosti spolov pa ni dovolj zgolj, da je ta pravica oziroma vrednota zakonsko 

urejena, temveč se mora učinkovito uveljavljati v vseh sferah življenja na: politični, 

ekonomski, socialni, kulturni in ne nazadnje zasebni. 

 

Ženske in moški živimo v lokalnih okoljih, zato imajo lokalne oblasti izredno 

pomembno vlogo pri preseganju obstoječih neenakosti in spodbujanju enakih 

možnosti žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja. 

 

Lokalna oblast lahko doseže resnične spremembe za doseganje enakosti spolov v 

družbi, saj ima pomembno vlogo kot: 

- ustvarjalka politike, 

- delodajalka, 

- ponudnica in pooblaščenka programov in storitev, 

- načrtovalka, 

- upravni organ ter 

- ključna akterka pri sodelovanju z drugimi lokalnimi in nacionalnimi 

strukturami. 

 

Občina Črna na Koroškem bo poskušala integrirati načelo enakost med ženskami in 

moškimi pri razvojnih dokumentih občine in sicer v smislu:  

1. Integracije načela enakosti med spoloma. 

2. Usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja oz. družinskega življenja. 

3. Socialne vključenosti. 

4. Enakovredne zastopanosti med ženskim in moškim na položajih odločanja. 

5. Preprečevanja nasilja nad ženskami in moškimi. 

6. Zagotavljanja socialne enakosti med spoloma. 

 

3.1. Integaracija načela enakosti spolov 
 

Imenovana je koordinatorica enakih možnosti, ki bo skupaj z  vodstvom občine in 
vsemi zaposlenimi na občinski upravi skrbela za uresničevanje akcijskega načrta, 
še poseben poudarek pa bo namenjen naslednjim področjem/aktivnostim: 

•  z vodstvom občine bo kontinuirano in aktivno skrbela za uresničevanje 

načel enakih možnosti žensk in moških, 

• spodbujala bo uravnotežene zastopanosti žensk in moških na položajih 

odločanja, 
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• skupaj z vodstvom občinske uprave bo načrtovala seje občinskega sveta in 

odborov ter drugih komisij v času, ki je najbolj primeren za starše z majhnimi 

otroki ali tiste, ki skrbijo za bolne starše, 

• da javni razpisi za delovna mesta v občinski upravi ali javnih zavodih, katerih 

je občina soustanoviteljica, ne bodo podrejeni samo enemu spolu, 

• da sodeluje z nevladnimi organizacijami pri različnih aktivnostih za 

doseganje enakih možnosti med spoloma, 

• da sodeluje pri pripravi in izvedbi nacionalnega programa, ki zajema 

področje lokalne samouprave, 

• da sodeluje pri preprečevanju spolnega nasilja na občinski upravi ali javnih 

zavodih, katerih soustanoviteljica je občina, 

• da bo pomagala žrtvam, ki zaradi nasilja v družini ali partnerskem odnosu 

ostanejo brez stanovanja, da se njihov stanovanjski problem nemudoma reši 

brez  javnega razpisa, po določilih Pravilnika o delitvi neprofitnih stanovanj v 

občini Črna na Koroškem, 

• da bo, na podlagi vlog staršev, v sodelovanju z Osnovno šolo poskrbela za 

čim bolj njihovim potrebam prilagojen odpiralni čas v vrtcu in osnovni šoli, 

• da se v Črnjanskih cajtngah objavijo članki o enakih možnostih,  

• da bo na občinskem svetu poročala o izvajanju akcijskega načrta. 

 

3.2  Ekonomska neodvisnost 

Občina Črna na Koroškem je največja občina v Mežiški dolini, saj meri 156 km2 in 

po podatkih Urada za statistiko Republike Slovenije v letu 2022 šteje 3362 

prebivalcev, od tega je žensk 1650 ali 49,08%  in moških 1712 ali 50,9%, kar 

pomeni, da imamo uravnoteženo prebivalstvo. 

Aprila 2022 je v občini 1228 delovno aktivnih občanov, registrirana brezposelnost  je 

znašala 8,5% oz. 114 občanov. 

Ker je ekonomska neodvisnost žensk in moških ena najpomembnejših vrednoti, je v 

Sloveniji že dolgo prisotna tradicionalna visoka zaposlenost žensk. 

Občina Črna na Koroškem si bo prizadevala udejanjati načelo ekonomske 

neodvisnosti pri zaposlovanju na občinski upravi ter v javnih zavodih katerih 

soustanoviteljica je občina.  Lokalna skupnost bo sodelovala v vseh aktivnostih za 

spodbujanj vključevanja aktivnega prebivalstva na trg dela. Polna, enakopravna 

zaposlenost žensk in moških pomeni uravnotežen razvoj tako družbe kot lokalne 

skupnosti.   

Občina Črna na Koroškem si bo z vsemi možnimi  ukrepi prizadevala 

zmanjšati brezposelnost v občini. Preko zaposlitvenih programov Zavoda za 
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zaposlovanje bo v delo vključevala brezposelne ženske in  moške, tako v 

občinsko upravo, kot v javne zavode katerih soustanoviteljica je občina. 

  

3. 3. Usklajevanje poklicnega in družinskega ter zasebnega življenja 

 

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden najpomembnejših pogojev 

za uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi. 

Občina Črna na Koroškem si bo  prizadevala  vsem zaposlenim  omogočili  lažje 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja z možnostjo fleksibilnega 

delovnega časa, omogočanjem izrednega študija zaposlenih, varstva bolnih otrok, 

varstva starejših svojcev in druge možne prilagoditve potrebam zaposlenih. 

 
Prav tako se bo občinska uprava pri načrtovanju aktivnosti delovnih teles in 

občinskega sveta prilagajala potrebam udeležencev in jim omogočila kvalitetno 

usklajevanje zasebnega življenja in opravljanje javne funkcije.  

 

3.4. Nasilje nad ženskami  oz. v družini 

 

Občinska uprava bo z vsemi razpoložljivi sredstvi preprečevala nasilje nad ženskami 

in deklicami. Skupaj s Centrom za socialno delo Ravne na Koroškem, Zdravstvenim 

domom Ravne na Koroškem in Policijsko postajo Ravne na Koroškem bo 

organizirala razne seminarje na temo« Nasilje nad ženskami oz. v družini«.  Na svoji 

spletni strani bo objavila številko na katero lahko pokliče žrtev nasilja za pomoč.  

Občinska uprava bo skupaj z Osnovno šolo Črna na Koroškem organizirala 

izobraževanje za osnovnošolce višjih razredov, kako preprečevati nasilje nad 

materami, sestrami in sošolkami ter drugimi ženskami v njihovem bivalnem okolju. 

Prizadevala si bo, da bo na vseh vidnejših mestih objavljena številka na katero se 

obrne žrtev nasilja.  

 

Občina Črna bo skupaj s Centrom za socialno delo Ravne na Koroškem, 

Zdravstvenim domom Ravne na Koroškem in Policijsko postajo Ravne na 

Koroškem  organizirala razne seminarje na temo »Nasilje nad ženskami oz. v 

družini«, sodelovala bo pri izdelavi letakov in plakatov, ki opozarjajo na nasilje 

nad ženskami in kako ravnati v takem primeru ter  kako poiskati pomoč. V 

sodelovanju z Unicef Slovenije bo občina vzpostavila VARNE TOČKE, kamor se 

lahko pomoč ali nasvet zatečejo otroci in mladi. 

 
 3. 5. Socialna vključenost ranljivih skupin žensk in moških 
 

Gospodarska kriza, ki je zajela vso svetovno in domačo gospodarstvo, je 

povzročila tudi revščino. Revščina povzroči, da se ljudje počutijo izključene, 



15 
 

ponižane in nemočne. Vpliva lahko na njihovo nezmožnost, da sodelujejo v 

lokalnem, kulturnem, športnem in družabnem področju. Revščina da občutek 

ljudem, da se njihov glas ne sliši. 

Občinska uprava bo dosledno spoštovala Pravilnik o delitvi neprofitnih 

stanovanj v Občini Črna na Koroškem ter prosilcem za najemna stanovanja, 

ki sodijo v ranljivo skupino (osebe starejše nad 65 let, samohranilke in 

samohranilci, žrtve nasilja v družini, invalidi na vozičkih itd.) omogočila 

enakovreden dostop do stanovanja. 

V skladu z zakonskimi možnostmi bo pomagala ranljivim skupinam 

prebivalcev do socialne varnosti, zdravstvenega zavarovanja, zaposlitve. 

Spodbujala bo društva v občini, da bodo v članstvo sprejemala tudi občane, 

predvsem otroke, ki živijo v slabših socialnih razmerah in se zaradi 

pomanjkanja denarja ne morejo včlanit v društva. Sodelovala bo pri nabaviti 

športne oz. druge opreme, ki je nujna, da lahko aktivno sodelujejo v 

posameznem društvu, oprostila plačila članarine itd. 
 
 
 

3. 6. Tradicionalne družbene vloge in stereotipi o ženskah in moških 

 
 
Stereotipi in tradicionalne vloge  o ženskah in moških so prisotni še v današnji družbi. 

Še vedno se deli delo, ki je  primerno samo za  žensko ali samo za  moškega, 

dopušča se različno obnašanje v družbi za ženske in moške, uporablja se samo 

moška slovnična oblika v vseh javnih dokumentih, zakonih in drugih pravnih aktih.  

 

Občinska uprava bo v vseh svojih pravnih aktih dosledno upoštevala slovnično 

obliko za ženske in moške. Podpirala bo vse programe, ki bodo na ravni države 

namenjeni šolam in nevladnim organizacijam v katerih se bodo obravnavale 

teme, ki bodo ozaveščale o škodljivih posledicah spolne neenakosti.  
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3. AKCIJSKI NAČRT ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH V 
OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 
 

Strateški cilj 1: INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV 

 

Posebni cilj 1: Imenovanje in delovanje koordinatorice za enake možnosti 
 
Ukrepi: 

• za vsak odlok ali ukrep, ki ga sprejme občinski svet, se bo preverilo, kaj 

pomeni za ženske in kaj za moške, 

• spremljanje zastopanosti žensk in moških, zlasti na položajih odločanja in 

spodbuja uravnoteženost obeh spolov, 

• spremljanje upravičenk in upravičencev  enkratne  denarne  pomoči  in  na  

podlagi  podatkov  priprava predlogov ustreznih sprememb, 

• spremljanje deleža  žensk oziroma moških, ki  izvajajo skrb za nego in 

varstvo otrok, negujejo bolne ali stare družinske člane in članice itd. 

• skrb za informiranost in posredovanje aktualnih informacij s tega področja 

preko spletne stran, fb in občinskega glasila, 

• sodelovanje z različnimi inštitucijami in organizacijami v kraju in izven njega. 

 

Nosilke in nosilci: 
- občinski svet 
- občinska uprava 
- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina 

 
 
Kazalniki: 

- Število žensk in moških na vodilnih položajih 

- Število upravičenk in upravičencev denarne pomoči 

- Število inštitucij s katerimi se sodeluje in število skupnih aktivnosti 

- Število informativnih dogodkov in aktivnosti. 
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Strateški cilj 2: URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST TER UDELEŽBA 
ŽENSK IN MOŠKIH V PROCESIH ODLOČANJA TER JAVNEM ŽIVLJENJU 
NA LOKALNI RAVNI 

 
 
Posebni cilj 1:  Zagotavljanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in 
moških v politiki na lokalni ravni 
 

Ukrepi: 

• na Občini Črna na Koroškem bomo spodbujali aktivno udeležbo in 

uravnoteženo zastopanosti žensk in moških v upravljanju in javnem življenju, 

predvsem na najvišjih položajih organov uprav samoupravnih lokalnih 

skupnosti ter javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina; 

• spodbujali bomo aktivno  sodelovanje žensk in moških ob upoštevanju 

njihovih različnih interesov v zadevah lokalnega pomena, na primer s 

pomočjo »poštnih nabiralnikov« za predloge, mnenja, pobude; z možnostjo 

sporočanja mnenj, vprašanj in pobud po elektronski pošti, možnostjo 

sodelovanja na zborih občanov, problemskih konferencah, okroglih mizah in 

vseh ostalih dogodkih v občini; 

• spremljali in preverjali bomo, v kolikšni meri so upoštevane pobude in 

interesi žensk ter pobude in interesi moških ter pobude in interesi različnih 

družbenih skupin pri oblikovanju in izvajanju lokalnih politik; 

 
Nosilke in nosilci: 

- občinski svet 
- občinska uprava 
- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina 

 
 
Kazalniki: 

- Število nosilcev javnih funkcij in odgovornih oseb glede na spol 

- Število aktivnosti (udeležba, pobude, predlogi…) glede na spol akterja 

- Število realiziranih pobud glede na spol pobudnika 
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Strateški cilj 3: VISOKA ZAPOSLENOST IN ODPRAVA DISKRIMINACIJE 
ZARADI SPOLA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU 

 

Posebni cilj 1:  Povečanje zaposlenosti in samozaposlenosti žensk in ranljivih 
skupin žensk in moških 
 
Ukrepi: 

• Podpora politikam in programom za povečanje zaposlenosti žensk, predvsem 

dolgotrajno brezposelnih žensk, mater samohranilk in žensk iz etničnih 

manjšin. 

• Podpora politikam in programom, ki spodbujajo samozaposlovanje žensk in 

žensko podjetništvo,  

• Neposredno vključevanje težje zaposljivih žensk in moških v okviru programov 

in projektov, ki jih izvaja ZRSZ, 

• Ozaveščanje in informiranje o dobrih praksah v lokalnem okolju, na primer o 

izkušnjah uspešnih podjetnic, o konkretnih uspešnih projektih ipd.  

 

Nosilke in nosilci: 
- občinski svet 
- občinska uprava 
- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina 

 
 
Kazalniki: 

- Število nosilcev programov in projektov, ki jih občina podpira 

- Število udeležencev in udeležencev v teh programih 

- Število motivacijskih in informativnih aktivnosti in dogodkov  

 
 
Posebni cilj 2:  Odprava vseh oblik diskriminacije zaradi spola pri zaposlovanju 
in delu ter zmanjšanje razlik v plačah žensk in moških 

 
Ukrepi:  

• Občina bo zagotavljala enake možnosti in enako obravnavo žensk in moških 

pri izbiri in zaposlovanju,  

• Občina bo podpirala prizadevanja in sodelovala pri aktivnostih za doseganje 

uravnotežene zastopanosti deklet in fantov na vseh stopnjah in v vseh 

programih izobraževanja,  

• Občina bo podpirala prizadevanja in sodelovala pri aktivnostih za vključevanje 

žensk in moških v poklice, kjer je njihov spol manjšinsko zastopan,  

• Občina bo zagotavljala enako plačilo žensk in moških za enako delo in delo 

enake vrednosti, 

• Ozaveščanje in informiranje lokalne javnosti o problemu diskriminacije zaradi 

spola in o možnih mehanizmih za njeno preprečevanje. 
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Nosilke in nosilci: 

- občinska uprava 

- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina 
 
 
Kazalniki: 

- Število zaposlenih žensk in moških in  število vključenih žensk in moških v 

različne zaposlitvene projekte 

- Število aktivnosti za doseganje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v 

izobraževalne programe in poklice, kjer je njihov spol manjšinski 

- Število motivacijskih in informativnih aktivnosti in dogodkov  

 
Posebni cilj 2:  Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja na  delovnem 
mestu 

 
Ukrepi:  

• Sprejem Pravilnika o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in 

drugim trpinčenjem na delovnem mestu in dosledno izvajanje politike proti 

spolnemu in drugemu nadlegovanju na delovnem mestu,  

• Ozaveščanje in informiranje strokovne in širše javnosti na lokalni ravni o 

spolnem in drugem nadlegovanju ter o možnih oblikah pomoči v primeru 

nadlegovanja. 

• Občina bo podpirala programe in projekte, ki nudijo psihosocialno pomoč 

žrtvam spolnega ali drugega nadlegovanja 

• Občina bo v sodelovanju z UNICEf Slovenije vzpostavila posebne VARNE 

TOČKE za otroke in mlade, kamor se lahko zatečejo po pomoč, nasvet in 

podporo. 

 
Nosilke in nosilci: 

- občinska uprava 

- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina 
 
 
Kazalniki: 

- Število projektov, ki jih občina podpira, 

- Število udeleženk in udeležencev v teh projektih in programih,  

- Število vzpostavljenih varnih točk v občini, 

- Število motivacijskih in informativnih aktivnosti in dogodkov.  
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Strateški cilj 4: USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA TER 
ZASEBNEGA ŽIVLJENJA 
 
Posebni cilj 1: Spodbujanje lažjega usklajevanja zasebnega in poklicnega 
življenja 

 

Ukrepi: 

• Občinska uprava si bo prizadevala zagotavljati takšne pogoje za delo 

zaposlenih, da bodo lahko usklajevali poklicno življenje z zasebnim, tako, da 

bodo enake možnosti za delavke in delavce, predvsem za tiste, ki imajo 

šoloobvezne otroke ali za tiste, ki varujejo ali skrbijo za onemogle in bolne 

starše. 

• Spodbujali bomo enakomerno in enakovredno razdelitev dela in nalog med 

moške in ženske, tudi na področju nege in vzgoje otrok s spodbujanjem 

koriščenja starševskega dopusta tudi s strani očetov, v okviru zakonskih 

določil. 

• Vodstvo občinske uprave bo spodbujalo zaposlene k dodatnemu 

izobraževanju in omogočilo koriščenje študijskega dopusta, enakovredno za 

oba spola.  

• Seje občinskega sveta in drugih delovnih teles bomo načrtovali v času, ki je 
ugoden za starše majhnih otrok ter tiste, ki skrbijo za pomoči potrebne 
družinske članice/člane. 

 
 
Nosilke in nosilci: 

- občinski svet 

- občinska uprava 

- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina 
 
 
Kazalniki: 

- Število konkretnih izboljšav, prilagoditev in število koristnic in koristnikov oz. 

uporabnic in uporabnikov 

- Število koristnikov očetovskega dopusta 

- Število udeleženk in udeležencev izobraževanj  

- Število aktivnosti prilagojenih obveznostim udeleženk in udeležencev 
 
 
Posebni cilj 2: Izboljšanje javnih in podpornih storitev varstva otrok 
 
Ukrepi: 

• Občina Črna na Koroškem bo še naprej zagotavljala in spodbujala dostopne in 

kakovostne storitve varstva otrok v vrtcu, ki bodo prilagojene potrebam staršev 

in otrok;  

• Sodelovali bomo z vsemi inštitucijami in organizacijami v lokalni skupnosti in 

izven nje, da bi skupaj zagotovili  lažje usklajevanje poklicnega ter 
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družinskega in zasebnega življenja, npr. prevozi za otroke v šolo in na 

interesne dejavnosti,  dejavnosti mladinskih društev, organizirano sodelovanje 

na prireditvah in dogodkih v kraju, organizirano varstvo in aktivnosti za 

šoloobvezne otroke v času šolskih počitnic,.. 

 
Nosilke in nosilci: 

- občinski svet 
- občinska uprava 
- javni zavodi in društva  

 
Kazalniki: 

- Število storitev na področju varstva  otrok, ki so prilagojene potrebam  staršev 

in otrok 

- Število aktivnosti za zagotavljanje usklajenega poklicnega in zasebnega 

življenja in število njihovih uporabnic in uporabnikov 

 
 
Posebni cilj 3: Ureditev storitev skrbi za druge odvisne in pomoči potrebne 
družinske članice in člane 
 
Ukrepi: 

• Občina Črna na koroškem bo še naprej podpirala izvajanje obstoječih in 

razvijanje novih kakovostnih in dostopnih storitev skrbi za starejše in druge 

odvisne in pomoči potrebne družinske članice in člane, tako neposredno z 

vzpostavljanjem teh storitev v okviru javnih inštitucij – Centra za socialno delo, 

Doma starejših občanov,  kot tudi s podporo dejavnostim humanitarnih društev 

v kraju,  z vzpostavitvijo medgeneracijske pomoči, subvencionirane pomoči na 

domu in z vzpostavitvijo dnevnega centra  

• Spodbujanje dejavnosti, usposabljanja in ozaveščanja za preseganje 

stereotipov, ki temeljijo na prepričanju, da je skrb za starejše ter druge odvisne 

in pomoči potrebne družinske članice in člane v prvi vrsti odgovornost žensk  

 
Nosilke in nosilci: 

- občinski svet 

- občinska uprava 

- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina, humanitarna društva in 

organizacije in ostala društva v kraju 
 
Kazalniki: 

- Število storitev za starejše in pomoči potrebne družinske člane 

- Število uporabnic in uporabnikov teh storitev 

- Število aktivnosti za preseganje stereotipov 
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Strateški cilj 5: SOCIALNA VKLJUČENOST IN PREPREČEVANJE 
REVŠČINE RANLJIVIH SKUPIN ŽENSK IN MOŠKIH 

 
Posebni cilj 1: Povečanje socialne vključenosti in preprečevanje revščine 
ranljivih skupin žensk in moških z zagotavljanjem storitev in dejavnosti ter 
sodelovanjem socialnih partnerjev 
 

Ukrepi: 

• Spodbujanje učinkovitega dostopa do zaposlitve, stanovanja, usposabljanja, 

izobraževanja, kulture, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, socialne 

in zdravstvene oskrbe za vse, ki živijo v socialni izključenosti ali revščini 

oziroma pripadajo skupini z višjo stopnjo tveganja. 

• Oblikovanje medsebojnega sodelovanja pristojnih služb in organizacij, 

organizacij na lokalni/regionalni ravni, z namenom celostne obravnave 

socialno izključenih žensk in moških 

• Prepoznavanje posebnih potreb in okoliščin žensk in moških, ki živijo v 

socialni izključenosti in revščini ter oblikovanje politik in programov, 

prilagojenih tem potrebam. 

• Ozaveščanje in informiranje javnosti o problemih, s katerimi se v določenem 

lokalnem okolju vsakodnevno srečujejo ženske in moški iz ranljivih skupin, z 

namenom spreminjanja odnosa do marginalnih in etničnih skupin ter 

sprejemanja drugačnosti v svojem okolju. 

 
Nosilke in nosilci: 

- občinski svet 

- občinska uprava 

- javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina, humanitarna društva in 

organizacije in ostala društva v kraju 
 
Kazalniki: 

- Število prepoznanih potreb 

- Število sodelujočih inštitucij in organizacij 

- Število programov in projektov, ki se izvajajo za to ciljno skupino 

- Število izvedenih aktivnosti in vanje vključenih oseb iz ciljne skupine 

- Število aktivnosti za osveščanje in informiranje javnosti.  
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Strateški cilj 6: PRESEGANJE TRADICIONALNIH DRUŽBENIH VLOG 
SPOLOV IN ODPRAVA STEREOTIPOV O ŽENSKAH IN MOŠKIH NA 
RAZLIČNIH PODROČJIH ŽIVLJENJA 

 
Posebni cilj 2:  Zmanjševanje neenakosti med ženskami in moškimi z vključitvijo 
vidika enakosti spolov v programe, namenjene ozaveščanju in informiranju 
lokalne javnosti 
 

Ukrepi: 

• Podpora programom in projektom lokalnih nevladnih in drugih organizacij, ki 

odpravljajo spolne stereotipe v okviru različnih dejavnosti, na primer šolskih in 

obšolskih dejavnosti, športnih in kulturnih dejavnosti za odrasle.  

 
Nosilke in nosilci: 

- občinski svet 

- občinska uprava 

- javni zavodi, društva in organizacije v kraju 
 
Kazalniki: 

- Število programov in projektov, ki se izvajajo  

- Število izvedenih aktivnosti in njihovih udeleženk in udeležencev 

- Število aktivnosti za osveščanje in informiranje javnosti.  
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