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Zadeva:  0700-29/2022/17 
Datum: 24. 10. 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) po uradni dolžnosti v zadevi ugotavljanja 
diskriminacije po ZVarD zoper domnevnega kršitelja Republiko Slovenijo, Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana, 
izdaja naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Ugotovi se, da je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana, s tem, ko je kot investitor v Občini 
Grosuplje v okviru nadgradnje železniške postaje Grosuplje izvedla nov podhod na mestu 
odstranjenega nivojskega železniškega prehoda, ki je povezoval Kadunčevo cesto in 
omogočal dostop prebivalcem naselja Sončni dvori v kraju Brezje pri Grosuplju, ki ne 
omogoča neoviranega dostopa ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi, kršila 
prepoved diskriminacije po ZVarD.  
 

2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je po uradni dolžnosti vodil postopek 
ugotavljanja diskriminacije v zvezi s pobudo, ki jo je 13. 6. 2022 vložil in 17. 6. 2022 dopolnil 
pobudnik.  
 
V njej je navajal, da v Občini Grosuplje investitor Direkcija RS za infrastrukturo izvaja 
nadgradnjo železniške postaje Grosuplje. V obsegu rekonstrukcijskih del sta tudi dva nova 
podhoda pod železniškimi tiri, namenjena kot javne površine pešcem za omogočanje njihove 
mobilnosti. Podhod v sredini železniške postaje poleg dostopnosti na perone omogoča tudi 
dostop pod železniškimi tiri do nasprotne javne površine mesta Grosuplje. Uporaben je za vse 
pešce in ne omejuje njihove mobilnosti. Na oddaljenosti okrog 275,00 m v smeri proti Ljubljani 
pa drugi podhod na mestu odstranjenega nivojskega železniškega prehoda, ki je povezoval 
Kadunčevo cesto v mestu Grosuplje in omogočal dostop prebivalcem naselja Sončni dvori v 
kraju Brezje pri Grosuplju, ni uporaben za vse pešce in omejuje mobilnost določenim 
kategorijam.  

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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Pobudnik se je zato spraševal, ali tak odnos investitorja pomeni kršitev načela enakih možnosti 
pešcem na javnih površinah in vzročno povzroča omejevanje mobilnosti. 
 

* 
 
 
Pobudnik je v svojih dopisih izpostavljal tudi koriščenje finančnih sredstev EU za gradnjo javne 
prometne infrastrukture, ki pa po tem, ko je zgrajena, ne zagotavlja dostopnosti vsem 
kategorijam ljudi (omenjal je samovoljne odločitve upravljalcev javne infrastrukture in 
selekcijsko izbiranje projektnih rešitev za javno prometno infrastrukturo). Zagovornik uvodoma 
pojasnjuje, da v okviru svojih nalog nima pristojnosti presoje, ali neko ravnanje (npr. izbira 
projektne rešitve) predstavlja korupcijo ter ali bi bil to lahko razlog za morebitno vračanje 
pridobljenih evropskih finančnih sredstev. Zato se o teh vprašanjih v odločbi ne opredeljuje, 
saj zanje ni pristojen, o čemer je tekom postopka obvestil tudi pobudnika. 
 

* 
 
Zagovornik je Direkciji RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI, investitor) kot investitorju 
navedene gradnje 26. 7. 2022 poslal poizvedbo z namenom preverjanja dejanskega stanja in 
pridobitve  pojasnil. Zanimalo ga je, ali držijo navedbe, da eden od podhodov ni prilagojen 
gibalno oviranim osebam. DRSI, Sektor za investicije v železnice, je v dopisu z dne 1. 8. 2022 
posredoval svoj odgovor. 
 
Navedli so, da sta v okviru projekta nadgradnje železniške postaje Grosuplje zgrajena dva 
podhoda pod železniškimi tiri, in sicer podhod št. 1, ki je lociran neposredno pred železniškim 
postajnim objektom, in podhod št. 2 v neposredni bližini naselja Sončni dvori. Prvotno je bila v 
sklopu investicije načrtovana izgradnja zgolj enega podhoda, vendar je bil kasneje na pobudo 
Občine Grosuplje izven postajnega območja umeščen dodatni podhod št. 2 na lokaciji 
obstoječega nivojskega prehoda čez železniški tir, ki je bil v okviru projekta odstranjen, s čimer 
se je pomembno povečala varnost v tem delu mesta ter izničila možnost nastanka izrednih 
dogodkov.  
 
Podhod št. 1 omogoča poleg dostopa na oba nova otočna perona tudi prehajanje iz ene strani 
železniške postaje na drugo oz. neposredno povezavo s središčem mesta Grosuplje. Objekt 
je opremljen z dvigali, taktilnimi oznakami in vsemi ostalimi elementi, ki omogočajo neoviran 
dostop tako vsem gibalno oviranim kot tudi slepim in slabovidnim osebam ter vsem ostalim, ki 
za nemoteno gibanje nujno potrebujejo dvigalo. V smislu prehajanja ima podhod št. 1 tako 
primarno funkcijo, njegova lokacija pa je približno 250 m oddaljena od podhoda št. 2. 
 
Istočasno s projektiranjem podhoda št. 2 so se izvajale aktivnosti v zvezi s pripravo državnega 
prostorskega načrta (DPN) za dvotirnost železniške proge na odseku Ljubljana – Grosuplje, 
za kar je Vlada RS že sprejela sklep o pripravi DPN-ja. V teku je priprava študije variant in 
projektno tehničnih rešitev. Načrtovana izgradnja drugega tira bo tako vplivala na nosilno 
konstrukcijo podhoda št. 2 v smislu, da bodo zaradi podaljšanja objekta oz. prilagoditve za 
dvotirnost potrebni dodatni posegi. V kolikor bi dvigalne jaške z dvigali izvedli že v okviru 
nadgradnje železniške postaje Grosuplje, bi to zahtevalo njihovo kasnejšo rušitev. V tem 
smislu bi bila investicija po navedbah DRSI povsem nesmiselna in ekonomsko neupravičena, 
zato je bila sprejeta odločitev, da se k izvedbi dvigal na območju podhoda št. 2 v okviru 
nadgradnje železniške postaje Grosuplje ne pristopi in se le-te umesti v okvir projekta drugega 
tira na odseku Ljubljana-Grosuplje, skupaj s predelavo nosilne konstrukcije podhoda. 
 
Glede na ta pojasnila je Zagovornik pri DRSI 11. 8. 2022 nadalje poizvedoval, ali je bilo dejstvo 
o izgradnji drugega tira upoštevano v fazi projektiranja podhoda št. 2 in ali so možne ustrezne 
tehnične rešitve, ki bi do končne rekonstrukcije podhoda le-tega primerno prilagodile za 
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nemoteno uporabo in neoviran dostop vseh pešcev tudi v  primeru, ko se predvideva kasnejši 
gradbeni poseg v novozgrajeni objekt. Zanimala ga je še časovnica, kdaj naj bi prišlo do 
končne rekonstrukcije podhoda št. 2 oziroma kdaj je predvideno, da bo le-ta v okviru projekta 
drugega tira dokončno primerno prilagojen. 
 
DRSI je pojasnila, da zaradi neizdelanih strokovnih podlag v okviru DPN-ja ni bilo mogoče 
določiti lege drugega tira v prostoru, medtem ko je bila projektna dokumentacija za nadgradnjo 
železniške postaje že v zaključni fazi. Vlada RS je namreč šele 25. 11. 2021 sprejela sklep o 
pripravi DPN-ja (sklep vlade RS št. 35000-20/2021/3 z dne 25. 11. 2021), izvedbeni načrt za 
podhod št. 2 pa je bil izdelan junija 2018.  
 
Zaradi neznanih vhodnih geometrijskih podatkov o položaju drugega tira posledično ni bilo 
mogoče projektirati nosilne konstrukcije podhoda št. 2 za bodočo dvotirnost. Celostna 
rekonstrukcija podhoda št. 2 bo sprojektirana v sklopu izdelave projektne dokumentacije za 
dvotirnost železniške proge. Kljub temu pa trenutno proučujejo začasne alternativne rešitve 
(namestitev stopniščnih dvižnih ploščadi), ki bi posameznim skupinam z gibalnimi motnjami 
omogočile nemoteno prehajanje preko stopnišč podhoda.  
 
Navedli so še, da se priprava projektne dokumentacije, v kateri bo definirana natančna lega 
drugega tira, in odkup potrebnih zemljišč za gradnjo načrtuje v letu 2026. 
 
 

* 
 
Zagovornik je postopek ugotavljanja diskriminacije začel po uradni dolžnosti in je tekom 
postopka ugotavljal dejansko stanje glede možnega obstoja diskriminacije v konkretni zadevi 
na podlagi z njo povezanih razpoložljivih podatkov ter določil ZVarD. Postopek pred 
Zagovornikom urejajo členi 33 do 37 (5. poglavje ZVarD) ter 40. člen ZVarD. Za vsa vprašanja 
postopka, ki niso urejena z ZVarD, pa Zagovornik skladno z drugim odstavkom 3. člena ZUP 
subsidiarno uporabi slednjega. Zagovornik vodi postopek ugotavljanja diskriminacije na način, 
da stranki tekom postopka po 9. in 146. členu ZUP omogoča izjavljanje ter podajanje svojih 
navedb, opredelitev, izjasnitev in dokazov 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 (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 

                                                      
1 Iz obrazložitve k 1. členu ZVarD ob predstavitvi predloga zakona (EVA 2015-2611-0046, str. 39). 
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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 načrtovanja in gradnje javne prometne infrastrukture oziroma javnih površin 
za pešce kot področje oblastnega odločanja oziroma delovanja v pravnem prometu državnih 
organov sodi med tista področja družbenega življenja, na katerih sta diskriminacija oziroma 
neenaka obravnava prepovedani. 
 

Podhod se v skladu s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov2 uvršča med gradbene 

inženirske objekte. To pomeni, da zanj veljajo določbe Gradbenega zakona (GZ-1)3, ki v 32. 

členu določa pravila univerzalne graditve. Le-ta vključuje graditev in uporabo objektov, 

dostopnih vsem ljudem (prvi odstavek), ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno 

oviranost, kar pomeni takšno projektiranje, gradnjo in uporabo objektov, ki omogoča neoviran 
dostop in njihovo uporabo (drugi odstavek). Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata in 

vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehanske dvižne naprave) 

morajo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočati samostojno uporabo, 

opremljeni morajo biti s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo 

in orientacijo (tretji odstavek). Na ta način morajo biti med drugim projektirani, grajeni in se 

uporabljati vsi objekti v javni rabi ali deli objektov, ki so v javni rabi (peti odstavek), razen 

objektov, ki so navedeni v šestem in nadaljnjih odstavkih tega člena (objekti na težko dostopnih 

krajih, izjeme glede hotelskih, gostinskih in določenih nastanitvenih objektov itn). Enako je v 

22. členu določal že prej veljavi GZ4, ki je veljal v času, ko je DRSI pridobila odločbo o gradnji 

(odločbo št. 37560-5/2018 ZP 4-04005 z dne 8. 5. 2018 ji je izdala Javna agencija za železniški 

promet RS, gradnja pa je bila poimenovana »Vzdrževalna dela v javno korist«). Glede na to, 

da je šlo za vzdrževalna dela v javno korist, gradbeno dovoljenje po tedaj veljavnem GZ ni bilo 

potrebno (40. točka prvega odstavka 3. člena v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 5. 

člena GZ).    

 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)5 v 9. členu ureja obveznost uporabe in 

prilagoditev objektov v javni rabi. Določa, da je prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti 

pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi (prvi odstavek), ter da je treba objekte v javni 

rabi, ki se gradijo ali rekonstruirajo, primerno prilagoditi med samo gradnjo oziroma 

rekonstrukcijo objekta (tretji odstavek). 
 
Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI) je avtor in izdajatelj dokumenta z naslovom 
Infrastruktura za pešce ter s podnaslovom Splošne usmeritve.6 Njegov namen je podati 
osnovna izhodišča o tem, kakšno je kakovostno oblikovanje javnega prostora za hojo in 
prijetno ter varno počutje pešcev. Podaja tudi osnovna merila za presojo ukrepov na prometni 
infrastrukturi, namenjeni pešcem. V točki 2.4 z naslovom Skupine uporabnikov infrastrukture 
za pešce je navedeno, da »morajo biti pešci, vključno s funkcionalno kakorkoli oviranimi, vedno 
upoštevani pri načrtovanju prometnih površin in javnega prostora nasploh, še posebej v 

                                                      
2 Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 96/22, glej poglavje 2 Priloge 1, podpoglavje 21 Objekti 

prometne infrastructure, točko 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi. 
3 Gradbeni zakon (GZ-1), Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP. 
4 Gradbeni zakon (GZ), Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1. 
5 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17. 
6 Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve, Verzija 1.01, avgust 2017, izdalo in založilo: Ministrstvo za 
infrastrukturo RS, dostopno na: https://www.sptm.si/application/files/3216/1648/8190/Infrastruktura-za-pesce-
V1.01-2.pdf. 

https://www.sptm.si/application/files/3216/1648/8190/Infrastruktura-za-pesce-V1.01-2.pdf
https://www.sptm.si/application/files/3216/1648/8190/Infrastruktura-za-pesce-V1.01-2.pdf
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naseljih. Infrastruktura za pešce mora zato biti načrtovana tako, da ustreza vsem uporabnikom, 
pri  čemer je treba upoštevati predvsem najbolj ranljive skupine, saj so njihove potrebe večje 
in toleranca za napake manjša. Če bo udobje in varnost pri hoji dosežena za starejše, otroke, 
gibalno in senzorno ovirane osebe, bo tudi za vse ostale pešce.«7 V točki 4.4.3 z naslovom 
Podhodi za pešce so navedeni elementi, ki jih mora izpolnjevati podhod za omogočanje 
mobilnosti vseh pešcev, med drugim pa je navedeno tudi: »Vedno mora na obeh straneh do 
vhoda v podhod voditi udobna klančina, primerna za  invalidski in otroški voziček, dovolj široka 
za srečevanje in z varnim prostorom za zaviranje  in ustavljanje. Stopnice so smiselne kot 
dopolnilo, saj omogočajo hitrejšo pot vseh, ki jih lahko brez težav uporabljajo.«8 
 

* 
 

Zagovornik je po uradni dolžnosti preverjal obstoj diskriminacije oseb s posameznimi 
funkcionalnimi oviranostmi (oseb z invalidnostmi, oseb z otroškimi vozički, starejših oseb itn) 
pri možnosti uporabe navedenega podhoda št. 2 (v nadaljevanju: podhod). Da podhod res ne 
omogoča neoviranega dostopa ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi, v zadevi ni 
sporno. Kot je navedel investitor sam v svojem dopisu št. 37500-11/2017/264 z dne 1. 8. 2022, 
pri izgradnji tega podhoda ni pristopil k izvedbi dvigal in tako ni omogočil nemotenega 
prehajanja ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi preko stopnišč podhoda. V zvezi 
s tem se je Zagovornik osredotočil na vprašanje, ali obstoječe stanje predstavlja neposredno 
diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin bodisi invalidnosti, starševstva ali starosti (gre za 
osebne okoliščine, ki predvidevajo določeno funkcionalno oziroma gibalno oviranost oseb).  
 
ZVarD nekatere osebne okoliščine izrecno našteva, med njimi sta tudi invalidnost in starost. 
Hkrati pa določa, da lahko do diskriminacije pride tudi zaradi katerekoli druge okoliščine, za 
katero Zagovornik presodi, da jo je mogoče razumeti kot osebno okoliščino. Nabor osebnih 
okoliščin, na podlagi katerih lahko pride do diskriminacije, torej ni zaprt. Zagovornik je že v več 
primerih presodil, da je okoliščina, ki jo je mogoče razumeti kot osebno okoliščino v smislu 
ZVarD, lahko tudi starševstvo.9 Zagovornik je ob preučevanju zadeve ugotovil, da je treba v 
tem primeru enako kot invalidnost in starost za eno od drugih osebnih okoliščin (ki niso izrecno 
naštete v ZVarD) šteti tudi starševstvo, saj predstavlja status osebe, ki ga oseba ne more 
enostavno spreminjati, večinoma pa je tudi nerazdružljivo povezan z identiteto osebe. Starši 
(v tem kontekstu pa seveda lahko tudi stari starši, rejniki oziroma vse osebe, ki izvajajo varstvo 
otrok) so namreč v primeru, da uporabljajo otroški voziček, tudi lahko smatrajo za gibalno 
ovirane v tem pogledu.      
 
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,10 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 nezmožnosti uporabe podhoda gibalno oviranim osebam prizadeta.  
 
Že Ustava RS11 v 14. členu določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino, ter da so vsi pred zakonom enaki. Kot je razvidno iz zgoraj 
citiranih predpisov, izhaja pravica do dostopnosti objektov v javni rabi iz več zakonov, še najbolj 

                                                      
7 Glej str. 10.  
8 Glej str. 26, 27. 
9 Dostopno na spletni strain Zagovornika načela enakosti: https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/iskalnik/. 
10 Odločba št. U-I-425/06 z dne 2. 7. 2009. 
11 Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 

69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 
– UZ70a in 92/21 – UZ62a.  
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pa iz ZIMI, še zlasti, če se objekti v javni rabi šele gradijo ali rekonstruirajo. Prav tako pa je tudi 
GZ, enako kot sedaj GZ-1, določal obveznost graditve in uporabe objektov na način, da bodo 
dostopni vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, kar pomeni 
takšno projektiranje, gradnjo in uporabo objektov, ki omogoča neoviran dostop in njihovo 
uporabo.  
 
Določbe o dostopnosti pa so že več kot desetletje vključene tudi v mednarodne dokumente, 
katerih podpisnica je Slovenija. To velja še zlasti za področje invalidnosti, kjer je Slovenija že 
leta 2008 pristopila h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljevanju: KPI) 
in Izbirnemu protokolu k tej konvenciji. Konvencija v 9. členu priznava pomen dostopnosti kot 
predpogoja za izvajanje in polno uživanje državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic oseb z invalidnostmi. Dostopnost omogoča neodvisnost in socialno vključenost 
in je eden od vidikov širše agende, kot sta enakost ali socialna kohezija. Posebni poročevalec 
Združenih narodov za pravice oseb z invalidnostjo12 meni, da je dostopnost eden od ključnih 
elementov pri oblikovanju politik, ki vključujejo osebe z invalidnostjo. Prav tako že KPI omenja 
tudi univerzalno oblikovanje in podporne naprave kot orodje za zagotavljanje polne 
vključenosti oseb z invalidnostmi v družbo (2. člen KPI univerzalno oblikovanje definira kot 
oblikovanje proizvodov, okolja, programov in storitev, ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne 
da bi ga bilo treba prilagajati ali posebej načrtovati, pri čemer pa ne izključuje podpornih 
pripomočkov in tehnologij za posamezne skupine invalidov, kadar je to potrebno).   
 
Odbor KPI za pravice oseb z invalidnostmi (v nadaljevanju: Odbor KPI) je v Splošnem 
komentarju št. 2 k členu 9 KPI  navedel, da bi bilo treba pomanjkanje dostopnosti šteti za 
diskriminatorno, če je bila storitev ali objekt vzpostavljen po uvedbi ustreznih standardov 
dostopnosti ali če bi dostop do objekta ali storitve (ko je nastal ali nastala) lahko bil zagotovljen 
z razumno prilagoditvijo. Poleg tega je ugotovil, da je obveznost zagotavljanja dostopnosti 
brezpogojna, kar pomeni, da subjekt, ki mora zagotavljati dostopnost, ne more opravičiti 
opustitve s sklicevanjem na breme zagotavljanja dostopnosti.    
 
Investitor je v svojih pojasnilih navedel, da bo načrtovana izgradnja drugega tira vplivala na 
nosilno konstrukcijo podhoda na način, da bodo kasneje potrebni dodatni posegi. Zaradi 
neznanih vhodnih geometrijskih podatkov o položaju drugega tira namreč ni bilo mogoče 
projektirati nosilne konstrukcije podhoda za bodočo dvotirnost. V kolikor bi dvigalne jaške z 
dvigali izvedli že v okviru nadgradnje železniške postaje Grosuplje, bi to zahtevalo njihovo 
kasnejšo rušitev, zato bi bila investicija povsem nesmiselna in ekonomsko neupravičena.  
 
V luči zgoraj navedenih pravnih podlag in stališč, Zagovornik ocenjuje, da razlogi investitorja 
ne opravičujejo dejanskega stanja. Kot izhaja iz pojasnil investitorja, je bil prvotno predviden 
samo en podhod, podhod št. 1, kasneje pa so na pobudo Občine Grosuplje izvedli še podhod 
št. 2. Če res drži dejstvo, da bi načrtovana izgradnja drugega tira bistveno vplivala na nosilno 
konstrukcijo podhoda št. 2, pa je bilo to očitno znano že v fazi izgradnje tega podhoda, saj naj 
bi bil ravno to razlog, da se že v tej fazi ni pristopilo k gradnji dvigalnih jaškov. Zagovornik zato 
ocenjuje kot nesprejemljivo, da se k gradnji, za katero je že vnaprej znano, da bo onemogočala 
nemoten dostop osebam s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi, sploh pristopi, nato pa se 
kot razlog za tako »neskladnost« sklicuje na ekonomsko neupravičenost investicije. Kot je 
pojasnila DRSI sama, se priprava projektne dokumentacije, v kateri bo definirana natančna 
lega drugega tira, in odkup potrebnih zemljišč za gradnjo načrtuje v letu 2026. Torej investitorju 
ni sporno, da je podhod ves ta čas od njegove uporabe pa do leta 2026 (ali še dlje, če se 
priprava projektne dokumentacije in odkupovanje potrebnih zemljišč za gradnjo zavleče, kar 
je sicer povsem mogoče in verjetno) nedostopen posameznikom z določenimi funkcionalnimi 
oviranostmi.   
 
Tudi investitorjev argument, da ima podhod št. 1 v smislu prehajanja primarno funkcijo in da je 
njegova lokacija le 250 m oddaljena od podhoda št. 2, po presoji Zagovornika ne zdrži pravne 

                                                      
12 Dostopno na: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-disability.   
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presoje. Četudi je na razdalji 250 m še en podhod, ki omogoča uporabo vsem ljudem, to ne 
spremeni dejstva slabše obravnave določenih kategorij ljudi, saj se npr. osebe z invalidnostmi 
ali starši z otroškimi vozički ne morejo svobodno odločiti, kateri podhod bodo uporabili, ampak 
so primorani uporabljati tistega, ki je za njih edini primeren. Podhoda pa, kot je razumeti iz 
pojasnil investitorja, tudi nimata enakega končnega izhodišča, saj vodita v različne dele 
naselja, zato sta neprimerljiva tudi v tem pogledu in je nesmiselno govoriti o »primarni funkciji« 
enega od njiju.  
 
Nenazadnje Zagovornik glede na trenutno lokacijo obstoječih objektov ob tem delu železniške 
proge kot povsem neverodostojen ocenjuje tudi argument investitorja o nepoznavanju trase 
drugega tira.  
 
Na podlagi proučitve vseh relevantnih dejstev in okoliščin obravnavanega primera je 
Zagovornik sklepno ugotovil, da je nedvomno podana slabša obravnava oseb s funkcionalnimi 
oviranostmi, s čimer so 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: 

- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (osebno – ZUP). 
 

V vednost: 
- pobudnik (e-pošta), 
- Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si) 
- Inšpektorat RS za infrastrukturo (gp.irsi@gov.si) 
- zbirka dok. gradiva 

mailto:gp.mzi@gov.si
mailto:gp.irsi@gov.si

