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Zadeva:  0700-17/2022/19 
Datum: 23. 8. 2022 
 
              
Zagovornik načela enakosti na podlagi 21. člena v povezavi s 37. členom Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD) in na 
podlagi prvega odstavka 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 
in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) na predlog predlagateljice v zadevi ugotavljanja 
diskriminacije po ZVarD zoper domnevno kršiteljico Republiko Slovenijo, Ministrstvo za 
pravosodje, Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 
3, Ljubljana, izdaja naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Ugotovi se, da Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, Ljubljana, obsojenkam, 
ki prestajajo zaporno kazen v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, s tem, ko jim z 
namenom resocializacije do sedaj ni omogočila ugodnosti, kot so npr. obisk športne 
prireditve v Planici, pohod na Slavnik, obisk jame Pekel ipd., kakršnih so bili v preteklosti 
deležni moški obsojenci, ni kršila prepovedi diskriminacije po ZVarD.  
 

2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je vodil postopek ugotavljanja 
diskriminacije na podlagi predloga za obravnavo (v nadaljevanju: predlog), ki ga je 31. 3. 2022 
vložila obsojenka na prestajanju zaporne kazni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (v 
nadaljevanju: ZPKZ Ig). V predlogu in v kasnejših izjasnitvah je predlagateljica navajala 
neenako obravnavo žensk obsojenk v primerjavi z moškimi obsojenci. Neenako obravnavo naj 
bi predstavljala udeležba desetih obsojencev iz Zavoda za prestajanje kazni zapora  Dob pri 
Mirni (v nadaljevanju: ZPKZ Dob pri Mirni) na športnem dogodku v Planici 24. 3. 2022 kot način 
resocializacije zaprtih oseb, pri čemer ženske obsojenke niso bile še nikoli deležne takšnih 
dogodkov. Obisk Planice pa ni bil osamljen primer. Tudi v ZPKZ Koper so pred leti za 
obsojence organizirali pohode na Slavnik in plavanje v morju. Leta 2013 je bilo za obsojence 
v Kopru organizirano obiskovanje zavetišča za živali, kjer so sprehajali živali in pomagali pri 
delu v zavetišču. Poleg tega so v koprskem zaporu 12. aprila 2022 izvedli pohod na Slavnik, v 
celjskem zaporu pa so 26. aprila 2022 za skupino obsojencev organizirali obisk bližnje jame 
Pekel. Prav tako so v spomladanskem času v celjskem zaporu obsojenci pomagali Zavodu 
Zelenice saditi drevesa (marec 2022). Predlagateljica je pobudo podala v imenu vseh zaprtih 
žensk. V svojih dopisih se je sklicevala tudi na slabe bivalne razmere v ZPKZ Ig, ki ne zadostijo 
minimalnim standardom.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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Glede na to, da je predlagateljica v svojih dopisih izpostavljala tudi tematiko zagotavljanja 
osnovnih bivanjskih, zlasti prostorskih razmer v ZPKZ Ig, Zagovornik uvodoma pojasnjuje, da 
je tematike, povezane s prostorskimi razmerami (bivanje na prostem, obisk fitnesa, knjižnice, 
trgovine in pralnice v času, ko ima oseba dvourno gibanje na prostem, sprejemanje obiskov, 
možnost zasebnih obiskov, telefonski klici in uporaba elektronske komunikacije), obravnaval 
že v svoji odločbi št. 0700-67/2019/23 z dne 2. 9. 2020, zoper katero je bil sprožen upravni 
spor pred Upravnim sodiščem, o katerem pa še ni bilo odločeno. Zato Zagovornik v tem 
postopku ni ponovno odločal o teh vsebinah, je pa predlagateljičine navedbe, povezane z 
neustreznimi bivanjskimi pogoji, ki sicer ne sodijo v Zagovornikovo pristojnost (npr. 
nezmožnost zračenja prostorov zaradi zabitih oken, nezagotavljanje nekadilskega prostora za 
druženje, nezmožnost spremljanja TV), odstopil v pristojno reševanje URSIKS, v vednost pa 
tudi Varuhu človekovih pravic.  
 

* 
 
Zagovornik je 25. 4. 2022 ZPKZ Ig poslal poizvedbo z namenom pridobitve informacije, koliko 
podobnih dogodkov, kot jih je izpostavila predlagateljica, je bilo v zavodu dejansko izvedenih. 
Zavod je 4. 5. 2022 posredoval svoj odgovor.  
 
Pojasnili so, da poleg zagotavljanja dela ter omogočanja izobraževanja, tudi v obliki nacionalne 
poklicne kvalifikacije, organizirajo razne ustvarjalne delavnice, ki so tematsko obarvane, in 
spodbujajo ustvarjalno izražanje. Obsojenke slikajo, vezejo, šivajo, izdelujejo igrače za otroke, 
nakit ipd. Aktivne so pri številnih prireditvah, ki jih ob pomoči zaposlenih organizirajo same. 
Prosti čas si zapolnijo tudi z rekreacijo, literarnim udejstvovanjem in urejanjem okolice zavoda. 
Obsojenkam je ponujena možnost vključevanja npr. v obravnavo odvisnosti od drog in 
alkohola, obravnavo nasilnega vedenja (trening socialnih veščin), posebna pozornost je 
namenjena krepitvi duševnega zdravja, preprečevanju samomorov in samopoškodb ter 
nudenju zdravstvenih storitev. Aktivno sodelujejo z zunanjimi organizacijami in društvi (npr. 
Inštitutom Stopinje, Društvom projekt človek, Društvom Stigma, SOS telefonom, Društvom za 
nenasilno komunikacijo), ki zaprte osebe ozaveščajo na različnih področjih, npr. odgovorno 
starševstvo, nasilje, odvisnost, skrb za duševno zdravje ipd..  
 
Prizadevajo si k čim hitrejšemu sproščanju režima (iz zaprtega v svobodnejši (milejši) režim), 
podeljevanju zavodskih in zunajzavodskih ugodnosti ter zagotavljanju kvalitetnih stikov s 
svojci, še posebej otroki, če za to ni varnostnih zadržkov. Dejavnosti in prireditve, ki se izvajajo 
v zavodu, poskušajo organizirati na način, da se jih lahko udeležijo vse obsojenke, ne glede 
na režim prestajanja kazni zapora ali varnostno oceno. Pomembno je, da so dejavnosti, 
namenjene resocializaciji, razvedrilu ali pridobivanju novih veščin, dostopne čim večjemu 
številu obsojenk. Je pa pri načrtovanju prostočasnih in terapevtskih dejavnosti potrebno 
upoštevati strukturo in značilnosti populacije v zavodu. Število žensk na prestajanju kazni 
zapora je bistveno nižje v primerjavi z moškimi. Z upoštevanjem specifik ženske populacije 
obsojenke hitreje pridobijo milejši režim in zunajzavodske ugodnosti za namen resocializacije 
in skrbi za družino. Posledično je v zavodu nizko število obsojenk zaprtega režima, primernih 
za udeležbo na prireditvah ali aktivnostih, ki se izvajajo izven zavoda (trenutno imajo vse, razen 
ene obsojenke, ki zaporno kazen prestajajo v zaprtem režimu, v varnostni oceni določeno, da 
se spremstvo zunaj zavoda izvaja z enim oziroma dvema pravosodnima policistoma). Menijo, 
da kljub dejstvu, da obsojenke do sedaj niso bile deležne podobnega dogodka, kot je npr. obisk 
športne prireditve v Planici, ne gre za različno obravnavanje zaradi spola. Navedli so nekaj 
ključnih dejavnosti, izvedenih v zavodu v zadnjih 5 letih. 
 
Predlagateljica se je na dopis ZPKZ Ig izjasnila, in sicer je v bistvenem navedla, da je iz 
aktivnosti, izvedenih v letih 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 razvidno, da gre za dogodke 
znotraj zavoda, ki nikoli ne vključujejo večine zaprtih oseb, največji poudarek pa je na 
obravnavi odvisnosti, nenasilni komunikaciji, poklicnem usposabljanju itd. Vedno gre za 
dejavnosti, ki se odvijajo na omejenem območju knjižnice, notranjega dvorišča, jedilnice, nikoli 
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pa na zunanjem zavodskem območju varovanega okolja, še manj pa izven tega okolja, kot je 
bilo že večkrat omogočeno moškim obsojencem.   
 
Zagovornik je za stališče zaprosil tudi Varuha človekovih pravic kot izvajalca nalog in pooblastil 
Državnega preventivnega mehanizma (DMP). Varuh je dne 4. 8. 2022 pojasnil, da ob vsakem 
svojem obisku v posameznem zavodu preverja tudi, kakšne aktivnosti so organizirane za 
zaprte osebe. Dejansko se te razlikujejo od zavoda do zavoda, kar je posledica obstoječih 
kadrovskih in prostorskih zmožnosti, so pa prilagojene tudi statusu oziroma režimu prestajanja 
kazni zapora (zaprti, polodprti, odprti) posamezne zaprte osebe.  
 
Glede aktivnosti oziroma ugodnosti moških obsojencev, ki jih predlagateljica navaja v svojem 
predlogu, Varuh ugotavlja, da so se jih po njegovih informacijah lahko udeležili obsojenci, ki 
kazen zapora praviloma prestajajo v milejšem režimu (polodprtem in odprtem) in so jim že bile 
podeljene tudi ugodnosti npr. prostih izhodov. Tudi ob obiskih ZPKZ Ig v letu 2019 je bilo 
ugotovljeno, da se za obsojenke, ki imajo svobodnejši režim prestajanja kazni zapora in 
izpolnjujejo pogoje za podeljevanje ugodnosti, omogočajo določene aktivnosti v parku pred 
zavodom, in sicer obiski v parku pred zavodom oziroma peturni obiski v okolici zavoda (do 
industrijske cone – trgovinskega kompleksa Rudnik). Prav tako se obsojenkam, ki za to 
izpolnjujejo pogoje, v parku omogočajo sprehodi in tek, prav tako jim je v poletnih mesecih v 
okviru »knjižnice pod krošnjami« omogočeno branje knjig. DPM ob vsakem obisku obiskanega 
ZPKZ ali njegovega dislociranega oddelka vodstvu vedno priporoča, da se proučijo možnosti, 
da se za zaprte osebe organizira čim več aktivnosti – če je možno tudi takšnih, ki potekajo 
izven zavoda.  
 
O navedbah predlagateljice kot tudi ZPKZ Ig se je imela možnost izjasniti tudi URSIKS, ki je 
dne 4. 8. 2022 v bistvenem navedla, da vsem zaprtim osebam, tako ženskam kot moškim, ki 
se nahajajo na prestajanju kazni zapora, zagotavlja vse pravice, ki jim jih daje veljavna 
zakonodaja. Posamezni dogodki in aktivnosti, ki predstavljajo del resocializacije zaprtih oseb, 
so v zavodih organizirani različno glede na prostorske, kadrovske in druge specifike 
posamezne lokacije ter zlasti glede na potrebe, interese in želje zaprtih oseb. Tudi obsojenke 
v ZPKZ Ig so deležne različnih aktivnosti, dogodkov in prireditev, tako v zavodu kot zunaj 
njega. Kot primer je URSIKS navedla tri dogodke, ki so bili izvedeni zunaj zavoda (od leta 2015 
do leta 2017 tedensko druženje z otroki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Dolfke Boštjančič za 5 do 6 obsojenk, marca 2017 skupno druženje 6 obsojenk 
v Ljubljani kot nagrada za uspešno sodelovanje pri nastajanju prispevkov za knjigo Začasno 
prebivališče: Na Grad 25, novembra 2017 sta 2 obsojenki spremljali okroglo mizo v okviru 
projekta ViA v Cankarjevem domu v Ljubljani, pred tem je bil eni obsojenki omogočen ogled 
razstave v okviru projekta ViA). Ni pa mogoče zagotoviti udeležbe vsem obsojenkam v zavodu 
na vsakem posameznem dogodku, ker bodisi to ni organizacijsko izvedljivo zaradi omejenega 
števila sodelujočih ali omejenih možnosti izvedbe spremstva zaprtih oseb zunaj zavoda, bodisi 
za to obstajajo varnostni zadržki pri posamezni zaprti osebi.    
 
Predlagateljica je glede zgornjih navedb URSIKS ter Varuha človekovih pravic dne 18. 8. 2022 
navedla, da so aktivnosti zunaj zavoda pomembne zlasti za obsojenke, ki prestajajo dolge 
zaporne kazni v najstrožjem (zaprtem) režimu, saj so ostale (v polodprtem in odprtem) 
praktično z eno nogo doma (imajo možnost koriščenja od tri do pet vikend izhodov ter letnega 
dopusta in jim ni do zunajzavodskih aktivnosti, če lahko čas preživljajo doma z družino). Zato 
tovrstne aktivnosti potrebujejo tiste, ki nimajo možnosti izhodov, saj bi bile na ta način bolj 
motivirane za vključevanje v družbo, ker bi imele občutek, da so, seveda ob spremstvu 
pravosodnih policistov, mentorjev, socialne delavke, psihologinje ali prostovoljcev, del 
zunanjega sveta. Vse prireditve v zadnjih petih letih so bile znotraj zidov ZPKZ Ig, branje 
poezije pod krošnjami pa je bilo organizirano le za obsojenke odprtega in polodprtega režima. 
Kako to, da imajo tudi tujke, ki prestajajo zaporno kazen in jim je bila izrečena še stranska 
kazen izgona iz države, možnost odprtega in polodprtega režima in lahko zapustijo varovano 
območje, medtem ko Slovenkam z daljšimi kaznimi ta možnost ni dana?           
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* 
 
Zagovornik je postopek ugotavljanja diskriminacije začel na predlog predlagateljice in je tekom 
postopka ugotavljal dejansko stanje glede možnega obstoja diskriminacije v konkretni zadevi 
na podlagi z njo povezanih razpoložljivih podatkov ter določil, ki jih vsebuje ZVarD. Postopek 
pred Zagovornikom urejajo členi 33 do 37 (5. poglavje ZVarD) ter 40. člen. Za vsa vprašanja 
postopka, ki niso urejena z ZVarD, Zagovornik skladno z drugim odstavkom 3. člena Zakona 
o splošnem upravnem postopku (ZUP) subsidiarno uporabi slednjega. Postopek ugotavljanja 
diskriminacije Zagovornik vodi na način, ki po 9. in 146. členu ZUP omogoča obema strankama 
v postopku, da se tekom postopka izjavita o vseh navedbah nasprotne strani ter podajata svoje 
navedbe, opredelitve, izjasnitve in dokaze v zvezi z zadevo postopka. 
 
Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi 
osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Diskriminacija zaradi katere koli 
osebne okoliščine je prepovedana.  
 
Pri diskriminaciji mora biti specifična osebna okoliščina (ali več osebnih okoliščin) razlog za 
slabšo obravnavo. Med osebne okoliščine, skladno s 1. členom ZVarD, štejejo spol, narodnost, 
rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, 
spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera 
koli druga osebna okoliščina. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, 
stanja ali statuse, ki so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom 
in njegovo osebnostjo, zlasti identiteto, ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka, ter na 
podlagi katerih se lahko oblikujejo različne skupine oseb in odnosi njihove pripadnosti. 1  
 
ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, od katerih sta osnovni neposredna in posredna 
diskriminacija (6. člen). Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb zaradi 
določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno, kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga 
oseba ali skupina oseb. Posredna diskriminacija pa obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb 
z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, 
merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali 
praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in 
nujno potrebna.  
 
Diskriminacija oziroma neenaka obravnava je prepovedana na vseh področjih družbenega 
življenja. ZVarD zavezuje državne organe, lokalne skupnosti, nosilce javnih pooblastil ter 
pravne in fizične osebe, da morajo na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v 
pravnem prometu in pri drugem svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb 
zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavo vseh oseb (2. člen ZVarD). 
Področje izvrševanja kazenskih sankcij v RS kot področje oblastnega delovanja državnih 
organov sodi med tista področja družbenega življenja, na katerih sta diskriminacija oziroma 
neenaka obravnava prepovedani. 
 
Pogoje prestajanja zaporne kazni določata krovna predpisa Kazenski zakonik (v nadaljevanju: 
KZ-1) in Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljevanju: ZIKS-1) ter podrobneje še 
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (v nadaljevanju: PIKZ). V zvezi z obravnavano zadevo 
navedeni akti določajo sledeče: 

                                                      
1 Iz obrazložitve k 1. členu ZVarD ob predstavitvi predloga zakona (EVA 2015-2611-0046, str. 39). 
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KZ-1 v 45.a členu opredeljuje namen kaznovanja, ki je v tem, da država varuje temeljne 
vrednote in načela pravnega reda, vzpostavlja zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih 
o nedopustnosti izvršitve kaznivih dejanj, predvsem pa ob spoštovanju človeškega 
dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno 
sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje. 
 
ZIKS-1 v drugem odstavku 99. člena ZIKS-1 določa, da načrtovanje in realizacija socialnega 
vključevanja po prestani kazni potekata po osebnem načrtu obsojenca prek vključevanja v 
individualne, skupinske in skupnostne programe in aktivnosti. Programi in aktivnosti za dvig 
kakovosti življenja in večjo socialno vključenost po odpustu se izvajajo v zavodu, zunaj zavoda 
in v obsojenčevem življenjskem okolju. Iz šestega odstavka 99. člena ZIKS-1 izhaja, da 
načrtovanje socialnega vključevanja zaprtih oseb vodijo strokovni delavci zavoda, ki delujejo 
v strokovnem timu in so pri svojem delu dolžni uporabljati sodobne metode dela in spoznanja 
posameznih strok. V skladu z 244. členom ZIKS-1 strokovni delavci skrbijo za takšno 
organizacijo življenja in dela v zavodu, ki pospešuje ustrezno vključitev obsojenca v normalno 
življenje na prostosti po prestani kazni. Strokovni delavci pripravljajo osebni načrt obsojenca 
in vodijo njegovo realizacijo, organizirajo in vodijo skupinske in individualne programe za 
obsojence ter sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vseh ostalih ukrepov, s katerimi se 
poskuša doseči boljšo vključitev obsojencev v družbeno skupnost.  
 
PIKZ v 87. členu določa, da si Generalni urad prizadeva, da obravnava obsojencev temelji na 
priznanih sodobnih strokovnih metodah dela psihološke, socialne, pedagoške, sociološke in 
drugih strok. Strokovni delavci pa si morajo prizadevati, da si zaprta oseba v času odvzema 
prostosti pridobi ustrezne vzorce vedenja, načine razreševanja konfliktov in komunikacije ter 
si pridobi druge sposobnosti, potrebne za uspešno vključitev v družbo. 
 

* 
 

Predlagateljica je zatrjevala dejansko neenako obravnavo glede na spol pri omogočanju 
ugodnosti udeležbe na raznih dogodkih zunaj zavoda kot načina resocializacije zaprtih oseb 
(npr. obisk športnega dogodka v Planici marca 2022, pohod na Slavnik, obisk jame Pekel itd.), 
ki so jih bili tekom let deležni moški obsojenci, ženske na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Ig 
pa še nikoli. Zagovornik je zato v tem postopku ugotavljal, ali obstaja različno obravnavanje 
žensk obsojenk, ki prestajajo zaporno kazen v ZPKZ Ig kot edinem ženskem zaporu v RS, v 
primerjavi z moškimi obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v enem od več zavodov za 
prestajanje kazni zapora v RS, s katerimi se predlagateljica primerja, in sicer glede 
omogočanja udeležbe na raznih dogodkih, prireditvah, aktivnostih izven zavoda kot ene od 
oblik resocializacije, ki jih moški obsojenci imajo, ženske obsojenke pa ne. V zvezi s tem se je 
osredotočil na vprašanje, ali to razlikovanje med ženskami in moškimi temelji na osebni 
okoliščini spola, tj. ali obstaja neposredna diskriminacija.  
 
Za ugotovitev diskriminacije mora biti poseg kršitelja po naravi tak, da prizadene eno od 
zavarovanih dobrin. V primerjavi s testom, ki ga je opredelilo Ustavno sodišče,2 se namreč po 
ZVarD ne ugotavlja le posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, pač pa tudi druge 
pravice, pravne koristi in ugodnosti. Zagovornik je zato v postopku ugotavljal predvsem, katera 
zavarovana dobrina – človekova pravica, temeljna svoboščina, druga pravica, pravni interes 
ali ugodnost – je pri prestajanju kazni zapora z obravnavo obsojenk na način, kot je opisano 
zgoraj (torej z nezagotavljanjem udeležbe na raznih dogodkih, prireditvah itd. kot načina 
resocializacije zaprtih oseb), prizadeta.  
 
Kot je razvidno iz zgoraj navedenega, predpisi s področja izvrševanja kazenskih sankcij ne 
določajo konkretnih aktivnosti in metod dela, s pomočjo katerih zaprte osebe pridobivajo 

                                                      
2 Odločba št. U-I-425/06 z dne 2. 7. 2009 
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ustrezne vzorce vedenja oziroma ki naj služijo kot en od načinov resocializacije. Seveda je 
pomembno, da te aktivnosti prispevajo k lažjemu vključevanju obsojencev v družbo po prestani 
kazni ter k zmanjševanju možnosti povratništva (v okviru tega so zlasti pomembne vsebine, ki 
omogočajo pogoje za normalizacijo oziroma za približevanje načina življenja v zavodih za 
prestajanje kazni zapora pogojem, kot veljajo in se razvijajo v družbi v socialno-družbenem 
smislu). Vendar ne zakon ne pravilnik teh aktivnosti konkretno ne določata ter ne zapovedujeta 
konkretno, kakšne naj bodo. Iz zakonodaje izhaja, da so posamezne aktivnosti oziroma 
projekti skupni več zavodom in so vodeni s strani Generalnega urada, vsak zavod pa ima 
možnost tudi po lastni presoji organizirati aktivnosti, ki so skladne z možnostmi posameznega 
zavoda in s specifikami populacije zaprtih oseb v zavodu ter z njihovimi potrebami ter tveganji.  
 
Zato Zagovornik ocenjuje, da ponujene dodatne aktivnosti, ki sicer niso opredeljene kot pravice 
ali temeljne svoboščine, temveč kot dodatne ugodnosti oziroma bonitete in so po posameznih 
zavodih lahko različne, ne predstavljajo zavarovane dobrine v smislu varstva pred 
diskriminacijo. Zakon teh aktivnosti ne predvideva, predvidi le cilje, ki naj se jih z njihovo 
izvedbo zasleduje. To pomeni, da varstvo pravic in ugodnosti brez neenake obravnave ne 
zapoveduje, da morajo biti režimi v vseh zavodih za prestajanje kazni zapora identični. Morajo 
pa biti primerljivi do te mere, da zadostijo vsem predpisanim zahtevam in minimalnim 
standardom (o tem je Zagovornik odločal že s svojo odločbo št. 0700-67/2019/23 z dne 2. 9. 
2020) in da ne posegajo v predpisane ter zahtevane pravice in ugodnosti zapornikov in 
zapornic. 
 
To se lahko zdi obsojenkam (predvsem tistim, ki prestajajo kazen zapora v zaprtem režimu in 
(še) nimajo izhodov izven zavoda) zelo nepravično, vendar ni mogoče spregledati (kot je 
navedel tudi Varuh), da so se aktivnosti v ZPKZ Dob pri Mirni, ZPKZ Koper in ZPMZ KZ Celje, 
ki jih predlagateljica navaja v svojih vlogah, lahko udeležili moški obsojenci, ki kazen prestajajo 
v milejšem režimu in so jim bile že podeljene ugodnosti prostih izhodov. Tudi ZPKZ Ig 
organizira določene zunajzavodske aktivnosti kot ugodnosti za obsojenke, ki prestajajo kazen 
v milejšem režimu (to je potrdila tudi predlagateljica), prav tako pa se v ZPKZ Ig izvajajo 
aktivnosti tudi za tiste obsojenke, ki jim možnost prostih izhodov še ni bila podeljena. Da te 
aktivnosti oziroma ugodnosti obsojenkam ne bi zagotavljale pravice do socialnega 
vključevanja po prestani kazni po osebnem načrtu prek vključevanja v individualne, skupinske 
in skupnostne programe in aktivnosti, kot zahteva zakon, oziroma ne bi temeljile na obravnavi 
ustreznih vzorcev vedenja, načinov razreševanja konfliktov in komunikacije ter bile namenjene 
temu, da si obsojenka z njimi lahko pridobi druge sposobnosti, potrebne za uspešno vključitev 
v družbo, kot zahteva pravilnik, pa predlagateljica niti ne zatrjuje.  
 
Zato različna obravnava moških in žensk v obravnavanem primeru po oceni Zagovornika ne 
temelji na spolu, ampak na različnih individualnih pristopih posameznih zavodov k 
organiziranju določenih ugodnosti, ki pa nenazadnje k enotnemu oziroma identičnemu pristopu 
tudi niso zavezani, predvsem pa gre za ugodnosti, ki jih zaprta oseba dobi, ko že ima možnost 
prostih izhodov.  
 
Ker pa so vse ženske obsojenke v Republiki Sloveniji nameščene izključno v ZPKZ Ig, saj je 
to edini zavod za prestajanje kazni zapora za ženske v Republiki Sloveniji, in ker so zaprte 
osebe še posebej ranljiva skupina, je Zagovornik kljub temu, da v obravnavanem primeru ni 
ugotovil znakov diskriminacije na podlagi spola, kot je zatrjevala predlagateljica, pristojnemu 
organu (URSIKS) podal svoje priporočilo. V njem mu je priporočil, naj ZPKZ Ig v prihodnje ob 
upoštevanju vseh omejitev v okviru svojih zmožnosti in prilagojeno danim specifikam pogosteje 
pristopi k izvedbi določenih podobnih aktivnosti za obsojenke, kot so jih bili v preteklosti že 
deležni moški obsojenci (zgolj primeroma npr. udeležba na prireditvi, pohod, sajenje dreves 
itd.).  
 
Na podlagi proučitve vseh relevantnih dejstev in okoliščin obravnavanega primera je 
Zagovornik sklepno ugotovil, da s tem, ko obsojenkam iz ZPKZ Ig ni bila zagotovljena udeležba 
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na podobnih dogodkih, kot je športna prireditev v Planici ali drugih dogodkih, ki jih navaja 
predlagateljica (pohod na Slavnik, obisk jame Pekel, delo v zavetišču za živali, sajenje dreves 
itd.), niso bili izpolnjeni znaki diskriminacije po ZVarD. Zato je odločil, kot izhaja iz 1. točke 
izreka te odločbe.  
 
Skladno s prvim odstavkom 35. člena ZVarD je postopek pri Zagovorniku za stranke 
brezplačen. Zato je Zagovornik odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali, kakor 
izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.  
 
 
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor stranka lahko sproži s 
tožbo, ki jo v 30 dneh od vročitve odločbe vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. Tožbo vloži neposredno pisno ali jo pošlje po pošti. Skupaj 
z morebitnimi prilogami jo vloži v najmanj treh izvodih. K njej mora priložiti tudi to odločbo v 
izvirniku ali prepisu. 
 
 
 
Postopek vodila: 
mag. Eva Cankar Farkaš                                           Miha Lobnik 
Svetovalka Zagovornika I                              ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI   
 
 
 
  
Vročiti: 

- predlagateljica (osebno po upravi ZPKZ Ig – ZUP) 
- Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (osebno – ZUP) 

 
V vednost: 

- ZPKZ Ig (navadna pošta) 
- zbirka dok. gradiva 


