
STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
CRP V5-1921 – PRILOGE H KONČNEMU POROČILU 1-6 

 

Stran 1 od 41 

PRILOGA 1 
PREKARIZACIJA DELA: STANDARDNE IN NESTANDARDNE ZAPOSLITVE 

Vir: Čehovin Zajc in Breznik 2020, Segmentacija zaposlovanja v Sloveniji: Splošni trendi in 
medsektorska primerjava (2005-2018), PROJEKT: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v 
Sloveniji (J5-9335).1 

1. Standardne in nestandardne zaposlitve, obd. 2005 – 2018: 

 
2. Segmentacija po sektorjih v istem obdobju, 4 sektorji:  

Ključno pojasnilo avtoric: V podrobnejši pregled zaposlovanja smo zajeli štiri sektorje iz Standardne klasifikacije 
dejavnosti (SKD 2008). Dva sektorja vključujeta velik delež delovno aktivne populacije: sektor C – Predelovalne 
dejavnosti (krajše »industrija«) zaposluje skoraj četrtino (24%) vsega delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji, 
sektor G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (krajše »trgovina«) pa 12% delovno aktivnega 
prebivalstva. Poleg teh dveh smo vključili dva manjša sektorja, sektor J – informacijsko komunikacijske tehnologije 
(krajše »IKT«) s 3% delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji in sektor M - Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti (krajše »strokovne dejavnosti«), v katerem delata 2% delovno aktivnega prebivalstva v državi. (s. 23) 

 
1 Glej: https://www.fdv.uni-lj.si/obremenitve/projektdokument.aspx?idp=2354&id=165. 
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Ključno pojasnilo avtoric: Neprostovoljno zaposleni za določen in krajši delovni čas: Tabela 3 kaže, da je med 40 in 
70 odstotki zaposlenih za določen čas »neprostovoljnih«, ker ne morejo najti stalne zaposlitve. Nihanja so iz leta v 
leto velika in niso sektorsko specifična. Nedvoumno je neprostovoljno delo s krajšim delovnim časom, ker ne morejo 
dobiti dela s polnim delovnim časom, najbolj izrazito v sektorju trgovine, pod povprečjem pa v sektorju industrije, 
medtem ko v sektorjih IKT in strokovnih dejavnosti iz leta v leto močno niha. Ob tem je treba opozoriti, da tudi drugi 
razlogi, zakaj nekdo dela za določen čas ali s krajšim delovnim časom (z izjemo na splošno zelo redkih, ki ne želijo 
trajne zaposlitve za polni delovni čas), ne nakazujejo, da bi to bili res želeni obliki dela (s. 25) 

V sektorju strokovnih dejavnosti je ključna nestandardna oblika zaposlovanja samozaposlovanje, ki je kar trikrat 
pogostejša od nacionalnega povprečja. Delo te vrste zajema eno tretjino vseh delovno aktivnih, izmed katerih večina 
ne zaposluje drugih delavcev. V sektorju strokovnih dejavnosti je glede na povprečje tudi dvakrat višji delež revnih 
nestandardno zaposlenih (za določen, krajši delovni čas in kot agencijski delavci). Iz grobih primerjav lahko sklepamo, 
da so razlike v zaposlovanju sektorsko specifične. (s. 29) 

PRILOGA 2: 
PROBLEMATIKA IZOBRAZBENE, POKLICNE/SEKTORSKE SEGREGACIJE PO SPOLU, “STEKLENI 
STROP” IN “STEKLENO DVIGALO” 

Vir: Hrženjak, Humer in Frelih 2017: Izobraževalna in poklicna spolna segregacija v skrbstvenem 
sektorju 

Ključne ugotovitve avtorjev: Podatki iz Zavoda za zaposlovanje kažejo, da je bilo v obdobju 2010 – 2015 več 
registrirano brezposelnih moških, v letu 2015 pa je delež brezposelnosti žensk spet presegel delež brezposelnih 
moških. Pri brezposelnosti se starost izkaže za pomembno pri obeh spolih (največ brezposelnih je iz starostne skupine 
50 let ali več), vendar pa je med registrirano brezposelnimi moškimi bistveno večji delež starejših kot ostalih moških, 
medtem, ko so med registrirano brezposelnimi ženskami bolj enakomerno prisotne ženske različnih starostnih 
skupin. Struktura registrirano brezposelnih oseb po izobrazbi v veliki meri odseva strukturo delovno aktivne 
populacije po izobrazbi in spolu. Brezposelnih je več višje izobraženih žensk, kot višje izobraženih moških. 
Brezposelnih žensk z družboslovno izobrazbo je še vedno dvakrat več kot brezposelnih moških s to vrsto izobrazbe, 
medtem ko je na področju tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva trikrat več brezposelnih moških kot žensk 
(Kanjuo Mrčela idr., 2016). (s. 7) 

Čeprav ženske številčno prevladujejo v zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju (predstavljajo približno 80% 
vseh zaposlenih v teh dveh dejavnostih), pa so njihove bruto plače v povprečju za 24,3% nižje od bruto plač moških 
v tem sektorju. Razlog se kaže v drugačni strukturi osebja, saj višje položaje (zdravniki, visokošolski učitelji) 
prevzemajo v večini moški, medtem ko ženske zasedajo ostale, nevodilne pozicije. Z obratno situacijo se srečujemo 
v gradbeništvu, prometu in skladiščenju ter v oskrbi z vodo in ravnanju z odplakami in odpadki, kjer so ženske 
prejemale višjo povprečno bruto plačo, vendar so bile številčno v manjšini v teh dejavnostih. Povprečne bruto plače 
so se med spoloma najmanj razlikovale v dejavnosti nepremičnin (Kanjuo Mrčela idr., 2016). (s. 7) 

Evropska komisija si je leta 1996 zadala, da naj bo delež moških v predšolski vzgoji 20 % (Vlašić, 2010: 143). Delež 
moških, ki so zaposleni kot vzgojitelji ali pomočniki vzgojiteljev v Sloveniji se je v zadnjih desetih letih povečal za eno 
odstotno točko, vendar še vedno ni dosegel 3% zaposlenih. Pedagoško osebje v predšolskem obdobju (v vrtcih) so v 
veliki večini ženske. Moški so bili v šolskem letu 2013/14 med strokovnimi delavci zastopani v prvem starostnem 
obdobju (1–3 leta) z 2 % in tudi v drugem (4– 5 let) z 2 %. V letu 2016 je bilo vseh vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja 
skupno 10.901, od tega je bilo 98 % žensk. Tudi v pedagoškem osebju na ravni osnovne šole prevladujejo ženske (v 
2013/14: 88 %). V EU-28 je bil delež žensk v osnovnošolskem izobraževanju v šolskem letu 2012/13 najmanjši v Grčiji 
in Španiji (69 %), največji pa v Latviji (89 %) (Vrabič Kek idr., 2016).  
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Leta 1995 je bilo na področju »zdravstva in socialnega varstva« zaposlenih 47.000 oseb, od tega 10.000 (oziroma 
21%) moških. Leta 1999 je bilo na področju »zdravstva in socialnega varstva« zaposlenih 45.000 oseb, od tega 9.000 
(oziroma 20%) moških (Anketa o delovni sili).  

Storitev nege in pomoči na domu je leta 2016 izvajala velika večina žensk - socialnih oskrbovalk (96,9 %). V programih 
osebne asistence (pomoč osebam z ovirami) je bilo v letu 2015 zaposlenih 392 oseb; tri četrtine oseb (300) je bilo 
žensk, 92 pa je bilo moških (Smolej idr., 2016).  

Struktura zaposlenih v celotnem sistemu dolgotrajne oskrbe razkrije, da je velika večina izvajalk žensk, in sicer kar 
88,1 %. Ker nam pridobljeni podatki ne omogočajo podrobnejšega pregleda spolne strukture zaposlenih glede na 
posamezne poklicne profile, lahko omenimo le, da spolna struktura zaposlenih za izvajanje osebne asistence in 
zaposlenih v zasebnih VDC-jih nekoliko odstopa od povprečja, in sicer je pri obeh »tipih« izvajalcev dolgotrajne 
oskrbe dobra petina moških (pri izvajalcih osebne asistence 23,5%, v zasebnih VDC-jih pa 21,2%). Med zasebnimi 
izvajalci patronažne dejavnosti ni nobenega moškega izvajalca. Obstoječi podatki pa ne vključujejo zaposlenih v 
stanovanjskih enotah na področju duševnega zdravja. (s. 16) 

PROBLEMATIKA MLADIH V ZNANOSTI, RAZISKOVANJU IN UNIVERZITETNIH ZAPOSLITVAH 

Vir: Arsenjuk in Vidmar, 2015, Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti, SURS 

 

Ključno pojasnilo avtoric: Sestava oseb z doktoratom znanosti glede na spol kaže, da je porazdelitev doktoric in 
doktorjev znanosti v posameznih znanstvenih vedah (prikazano po mednarodni klasifikacij področij znanosti FOS – 
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Field of Science and Technology) nekoliko neenakomerna; gre za t. i. horizontalno segregacijo, ki se kaže v večji 
koncentraciji žensk (doktoric) v t. i. »ženskih vedah«. Prav nasprotno pa velja za tehniške in tehnološke vede, ki 
veljajo za »moške vede«. Med vsemi, ki so doktorirali iz teh ved, je bilo 17 % žensk. Več žensk kot moških je 
doktoriralo iz medicinskih in humanističnih ved. (s. 16) 

 

Ključno pojasnilo avtoric: Čeprav med študentsko populacijo v Sloveniji od 80-ih let prejšnjega stoletja ženske 
prevladujejo, pa so na najvišjih akademskih položajih v manjšini. V letu 2012 so prevladovale med študentsko 
populacijo in populacijo diplomantov terciarnega izobraževanja. Na doktorski ravni je bil njihov delež nižji, pa tudi 
na tej ravni so v študentski populaciji še vedno prevladovale, doktorski študij pa jih je uspešno zaključilo približno 
enako število kot moških. (s. 24) 

PRILOGA 3 
ŽENSKE NAD 65 LET 
DELOVNA DEAKTIVACIJA ŽENSK NAD 55 LET PO STAROSTNIH KOHORTAH OD L. 2018 (LETO 
IZENAČENJA STAROSTNE MEJE UPOKOJEVANJA) 
Vir: SURS 
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STOPNJE TVEGANJA REVŠČINE PO SPOLU IN STATUSU, LETO 2019 (PODATKI 2018) 
VIR: SURS2 
 
Ključno pojasnilo vira: Med vsemi 243.000 osebami, živečimi z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je bilo 
90.000 upokojencev (ali 18,2 % od vseh upokojencev), od tega 60.000 upokojenih žensk in 30.000 upokojenih 
moških; 40.000 je bilo delovno aktivnih (ali 4,5 % od vseh delovno aktivnih); 40.000 je bilo brezposelnih (ali 43,6 % 
od vseh brezposelnih); 41.000 je bilo mladoletnih otrok (ali 10,5 % od vseh otrok); 32.000 pa je bilo drugih oseb (ali 
18,9 % od vseh nezmožnih za delo, gospodinj, študentov, drugih neaktivnih in nerazvrščenih oseb). 

Stopnja tveganja revščine glede na najpogostejši status aktivnosti v dohodkovnem referenčnem letu 2018 se je glede 
na prejšnje leto znižala pri osebah v vseh statusih aktivnosti, razen pri upokojencih. Pri njih se je nekoliko zvišala (za 
0,1 odstotne točke). Glede na starost se je stopnja tveganja revščine zvišala za osebe, stare 60 ali več let (za 0,4 
odstotne točke), v vseh drugih starostnih skupinah se je znižala. Stopnja tveganja revščine se je zvišala tudi za 
gospodinjstva brez delovno aktivnih članov (za 0,2 odstotne točke), za enočlanska starejša gospodinjstva (65 let ali 

 
2 https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8895 
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več) (za 3,1 odstotne točke), enostarševska gospodinjstva (za 1,4 odstotne točke) in gospodinjstva dveh odraslih z 
enim vzdrževanim otrokom (za 0,5 odstotne točke). 

SOCIALNA IZKLJUČENOST, STOPNJA, 2018/19, PO REGIJAH 

VIR: SURS 

 
Ključno pojasnilo vira: Stopnja tveganja socialne izključenosti najvišja v zasavski, najnižja v gorenjski statistični 
regiji. Stopnja tveganja socialne izključenosti je bila najvišja v zasavski statistični regiji (21,4-odstotna); sledili sta ji 
koroška (z 19,3-odstotno) in podravska (z 18,6-odstotno). Najnižja je bila v gorenjski statistični regiji (9,6-odstotna), 
sledili sta ji osrednjeslovenska in posavska statistična regija (vsaka z 11,6-odstotno stopnjo). Tveganju socialne 
izključenosti je bilo izpostavljenih največ ljudi v osrednjeslovenski (65.000) in podravski statistični regiji (60.000), 
najmanj pa v primorsko-notranjski (5.000) in posavski statistični regiji (7.000). Glede na prejšnje leto se je delež oseb, 
izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, znižal v desetih, zvišal pa v dveh statističnih regijah (v zasavski in 
koroški). 
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TVEGANJE REVŠČINE, STOPNJA, 208/29 

VIR: SURS 

 
PRILOGA 4 
STAROSTNICE IN STAROSTNIKI V SOCIALNEM VARSTVU 
Splošni vir: Inštitut RS za socialno varstvo3 

- EU definicije deinstitucionalizacije 
- Tipi in frekvence oskrbe 
- Pregledi po regijah in občinah 
- Specifični programi 
- Pomoč na domu 

Ključna pojasnila vira (leto 2016): Odstotek prebivalcev, starih 65 let ali več, v institucionalni oskrbi (indeks1): 
Odstotek starejših od 65 let, vključenih v institucionalno oskrbo na dan 31. 12. 2016 (domove za starejše in 
kombinirane socialno-varstvene zavode). Višji odstotek kaže na bolj razvito institucionalno varstvo. Ciljni odstotek, 

 
3 https://www.irssv.si/index.php/2-uncategorised/790-di-di; http://65plus.irssv.si 
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opredeljen v Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013, 6. 5. 2013), je 4,8%. 
Število oskrbovancev smo utežili s povprečnim deležem starejših od 65 let v institucionalni oskrbi (87 %). 

VIR: Skupnost socialnih zavodov Slovenije4- poročilo 2020 – poročila 2018 

Delež populacije, ki ga predstavljajo starejši od 65 let, longitudinalno: 

 

STAROSTNA STRUKTURA  

 

 

STRUKTURA PO SPOLU: 

 
4 https://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/POUDARKI-IZ-ANALIZ-2020-1.pdf 
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PRILOGA 5 
STARI V COVID 
 
PRILOGA 6:  

Svet Evrope, Evropsko sodišče za človekove pravice 

LJUDJE Z OVIRAMI IN EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH  (IZBRANE SODBE)  

VIR:  

Eurepan court of human rights (2020). Persons with disabilities and the European Convention on Human Rights. Press Unit.  

V nadaljevanju analiziramo izbrane sodbe, ki jih je Evropsko sodišče za človekove pravice izreklo na podlagi kršitev Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic. Nanaša se predvsem na ljudi z intelektualnimi in fizičnimi ovirami, kot ljudi s težavami z 
duševnim zdravjem. Izbrane sodbe so razvrščene glede na člen konvencije.  

2. ČLEN KONVENCIJE (PRAVICA DO ŽIVLJENJA) 

1. Smrt človeka s slušno oviranostjo v policijskem priporu  

Jasinskis v. Latvija (2010) (str. 1) 

Vlogo je podal oče za svojega gluhega sina, ki je utrpel padec po stopnicah in si resneje poškodoval glavo. Policisti so ga odpeljali 
v zapor in ga za 14 ur zaprli v celico, pri tem pa so verjeli, da je bil pijan. Oče se je pritožil tudi zaradi neučinkovitosti policije pri 
kasnejši preiskavi okoliščin smrti. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da gre za kršitev 2. člena konvencije, kjer pa 
ni šlo le za smrt, ampak tudi za neustrezne ukrepe zaščite, saj mu policisti niso dopustili izraziti svojega mnenja in počutja; četudi 
je močno trkal na stene celice, ni dobil papirja in pisala, da bi lahko izrazil svoje mnenje in poročal o svojem zdravstvenem stanju. 
Sodba je potrdila tudi tudi neučinkovitost preiskovanja okoliščin smrti, kar je prav tako v nasprotju z omenjenim členom 
konvencije. 

2. Smrt osebe z oviro v zavodih ali v psihiatričnih ustanovah 

Nencheva in drugi v. Bolgarija (2013) (str. 1-2) 
V »domu za fizično in duševno ovirane« mladostnike je zaradi posledic mraza, lakote, pomanjkanja zdravil in ostalih osnovnih 
življenjskih potrebščin, umrlo 15 otrok in mladostnikov. Šlo je za otroke in mladostnike z različnimi ovirami, ki so bili nameščeni 
v institucionalno oskrbo po tem, ko so jih zapustili starši ali ko so se starši z namestitvijo strinjali. Sodišče je odločilo, da gre za 
kršitev 2. člena konvencije, saj so opustili dolžnost zaščite življenja ranljivih otrok in mladostnikov, prav tako tudi niso reagirali 
na katastrofalne razmere, v katerih so otroci in mladostniki živeli. Še zmeraj so pod budnim nadzorom oblasti.  

Center of Legal Resources v imenu Valentina Câmpeanu-ja v. Romunija (2014) (str. 2) 
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V tem primeru je prijavo podal NVO  Center of Legal Resources v imenu 18-letnika, ki je umrl v psihiatrični bolnišnici. Pri rojstvu 
so ga zapustili in oddali v sirotišnico, imel pa je tudi že zelo zgodnjo diagnozo okužbe z virusom HIV ter številne diagnoze 
psihiatričnih bolezni. Sodišče je prepoznala kršitve 2. člena konvencije, ker že ob rojstvu ni dobil prave nege in oskrbe, premeščali 
so ga iz ustanove v ustanovo, ne da bi mu pri tem določili pravo diagnozo in zdravila za HIV, in ga s tem izpostavljali življenjski 
nevarnosti. Pri tem so odločili, da gre tudi za kršitev 13. člena konvencije (pravica do ustreznega zdravljenja).  

3. ČLEN KONVENCIJE (PREPOVED MUČENJA) 

1. Pogoji pridržanja 

Price v. Velika Britanija (2001), str. 3 

Žrtev je bila brez vseh štirih okončin in imela tudi težave z ledvicami. V policijski celici je bila zaprta eno noč, spati je morala v 
vozičku, saj zanjo primerne postelje niso imeli. Niti enkrat ni mogla uporabiti stranišča, saj bi potrebovala asistenco, v celici pa se 
je tudi prehladila. Zaradi zaprtja v neznosnih, izrednih, zanjo popolnoma neprimernih razmerah, so določili kršitev 3. člena 
konvencije.  

Z.H. v. Madžarska (2011), str 4 

Šlo je za moškega s slušno oviranostjo, ki ni uporabljal znakovnega jezika, prav tako ni znal pisati ali brati, imel je tudi intelektualne 
ovire. Tri mesece je moral biti zaprt v neprimernih okoliščinah, kjer so z njim tudi nesprejemljivo ravnali. V tem primeru so poleg 
kršenja 3. člena konvencije razsodili, da je šlo tudi za kršitev 1. in 5. člena (pravica do svobode in varnosti), saj ni razumel kaj se 
dogaja, tega pa mu niso poskusili niti razložiti. Sodišče je prav tako obžalovalo, da oblasti niso sledile Konvenciji ZN o pravicah 
invalidov, ki v členih 2., 13. in 14. napotuje k dostojni namestitvi, ki bi odgovarjala potrebam pritožnika. Pripadal bi mu tudi 
odvetnik, ki mu ga prav tako niso zagotovili. 

Aggerholm v. Danska (2020). str. 7 

Tožeča stranka (z diagnozo shizofrenija) se je pritožila, da je bila v psihiatrični bolnišnici skoraj 23 ur s pasovi privezana na 
posteljo, kar je eno najdaljših časovnih obdobij tovrstne imobilizacije, ki jih je Evropsko sodišče kdajkoli obravnavalo. Stranka je 
zlasti trdila, da ni bilo neposredne nevarnosti, ki bi zahtevala fizično omejevanje, in da bi morali biti ukrepi uporabljeni kot 
zadnja možnost, po tem, ko so bile izčrpane vse druge razumne možnosti. Trdila je, da je bila omejena dlje, kot je bilo nujno 
potrebno. Sodišče je odločilo, da je bil kršen 3. člen Konvencije, saj je ugotovilo, da danski organi niso v zadostni meri izkazali, 
da je bilo 23-urno privezovanje pritožnika na posteljo za omejitev gibanja nujno potrebno. Glede na okoliščine in pritožnikovo 
zgodovino nasilnih kaznivih dejanj je bilo Sodišče, tako kot nacionalna sodišča, prepričano, da je bila odločitev, da se ga priveže 
na posteljo za omejitev gibanja, edino razpoložljivo sredstvo za preprečevanje neposredne ali ogrožajoče škode osebju in 
bolnikom v bolnišnici. Toda nacionalna sodišča niso obravnavala več vprašanj, ki so zadevala nadaljevanje in trajanje ukrepa. 
Zlasti dežurni zdravnik je ukrep podaljšal čez noč, čeprav je štiri ure prej ugotovil, da je pritožnik miren. Naslednjega dne so ga 
spustili s postelje za omejitev gibanja z uro in pol zamude. V tem primeru Sodišče ni moglo zaključiti, da so ukrepi spoštovali 
pritožnikovo človekovo dostojanstvo in da ni bil izpostavljen bolečinam in trpljenju. 

2. Življenjske razmere v psihiatričnih institucijah in socialnih zavodih 

Stanev v. Bolgarija (2012), str 7 

Ta primer zadeva človeka, ki je trdil, da je bil več let proti svoji volji nameščen v psihiatrični instituciji na odročni gorski lokaciji, v 
ponižujočih razmerah. Veliki senat je ugotovil, da 3. člen Konvencije prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje s 
komerkoli, za katerega skrbijo oblasti, ne glede na to, ali je bil pripor odrejen v okviru kazenskega postopka ali pa je bila oseba 
sprejeta v institucijo z namenom varovanja življenja ali zdravja zadevne osebe. Veliki senat je tudi ugotovil, da je Evropski odbor 
za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) po obisku doma ugotovil, da je 
mogoče reči, da so bile življenjske razmere v domu v zadevnem času nečloveške in ponižujoče. V tem primeru, čeprav ni bilo 
nobenega namiga, da so bolgarski organi nameravali ravnati s tožečo stranko na ponižujoč način, je treba upoštevati njene 
življenjske razmere v obdobju približno sedmih let (hrana je bila nezadostna in slabe kakovosti; stavba je bila v celoti 
nezadostno ogrevana in pozimi je morala tožeča stranka spati v plašču; lahko se je prhala le enkrat na teden v nehigienski in 
razpadajoči kopalnici; stranišča so bila v slabem stanju, itd.), kar pomeni ponižujoče ravnanje in kršitev 3. člena Konvencije. 

L.R. v. Severna Makedonija (2020), str. 8 
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Ta primer zadeva osemletnega otroka, ki je bil od 3. meseca starosti v oskrbi državnih institucij, ter obtožbe o neustrezni oskrbi 
in slabem ravnanju. O njegovem primeru je nevladna organizacija izvedela, ko ga je varuh človekovih pravic leta 2013 obiskal v 
zavodu in ga našel privezanega na posteljo. Tožeča stranka je trdila, da je bila napačno diagnosticirana kot telesno ovirana, 
zaradi česar je bila nameščena v zavod, ki ni mogel zadostiti njenim potrebam, in neustrezno oskrbljena oz. zanemarjena. 
Tožeča stranka se je prav tako pritožila, da je bila preiskava njegovih obtožb neučinkovita. Sodišče je ugotovilo, da je bil kršen 3. 
člen Konvencije, saj so bili organi odgovorni za namestitev pritožnika v zavod, ki ni mogel izpolniti njegovih potreb, za 
pomanjkanje potrebne oskrbe ter nečloveško in ponižujoče ravnanje, ki ga je bil deležen. Pri tem je bil kršen 3. člen (preiskava), 
ker organi niso izvedli ustrezne preiskave v zadevi. Sodišče je zlasti izrazilo zaskrbljenost spričo dejstva, da je bila ranljiva oseba, 
kot je pritožnik, osemletni intelektualno ovirani otrok, ki je gluh in ne more govoriti, pogosto privezan na posteljo v času bivanja 
v zavodu, torej približno eno leto in devet mesecev. Zavod je bil očitno neprimeren, saj je bil namenjen telesno oviranim 
osebam, čeprav je tamkajšnje osebje že od samega začetka organe opozarjalo, da je v zavodu premalo osebja in da ni 
usposobljeno za delo z njim. Poleg tega se je preiskava namesto na splošno nedelovanje sistema v primeru tožeče stranke 
osredotočila na individualno kazensko odgovornost zaposlenih v zavodu, zaradi česar je tožilstvo ugotovilo, da ti niso imeli 
namena škodovati otroku, in je njegov primer zavrnilo 

3. Spolna zloraba  

I.C. v. Romunija (2016), str. 10 

Pritožnica je bila posiljena pri 14. letih. Pritožba se je nanašala na romunski pravosodni kazenski sistem, ki naj bi v samem 
procesu bil bolj naklonjen moškim, ki so deklico domnevno zlorabili. Kljub dekličini mladoletnosti, primera niso reševali na 
način, da bi jo kot mladoletnico zaščitili. Evropsko sodišče jih je obtožilo neprimerne obravnave tudi v luči neupoštevanja 
oteževalnih okoliščin, da so posilstvo izvršili trije moški, ponoči in v hladnem vremenu, in da ima deklico lažjo intelektualno 
oviro.  Morali bi ji tudi priskrbeti psihologa, ki bi ocenil situacijo in njeno stanje, pa tega niso storili, poleg tega pa tudi niso 
upoštevali obsežnih zdravstvenih dokazov o travmi, ki naj bi jo deklica doživljala po incidentu.  

4. Sterilizacija za namen kontracepcije  

Gauer in drugi v. Francija (2012), str. 11 

Primer se nanaša na sterilizacijo 5 mladih žensk z intelektualno oviro, ki so bile zaposlene v lokalnem varstveno-delovnem centru. 
S tem, ko so jih dali sterilizirati proti njihovi volji, so kršili njihovo pravico do telesne integritete in kršili njihovo pravico do 
zasebnega življenja in osnovanja družine. Sodišče je sicer ugotovilo, da je bila prijava vložena prepozno, in jo zato razglasilo za 
nedopustno v skladu s 35. členom (merila dopustnosti) konvencije. 

5. Verbalno in/ali fizično nadlegovanje 

Đorđević v. Hrvaška (2012), str. 11 

Pritožbo sta vložila mama in njen sin z intelektualnimi in fizičnimi ovirami. Več kot štiri leta so ju psihično in fizično nadlegovali 
otroci iz soseske. To jima je povzročalo strah in tesnobo. Več let sta se obračala na številne druge državne organe in na policijo (ki 
je pogosto prispela zelo pozno, ko pa je prišla, je otroke samo opozorila). Evropsko sodišče je prepoznalo kršitev 3. člena 
konvencije, saj organi na katere sta se obračala, niso ustrezno reagirali, da bi mamo in otroka zaščitili, to pa je na njiju puščalo 
močne psihične posledice. Izkazalo se je tudi, da so bili otroci, ki so ju nadlegovali, premladi, da bi lahko bili kazensko odgovorni.  

4. ČLEN KONVENCIJE (PREPOVED SUŽENJSTVA IN PRISILNEGA DELA) 

Radi and Gherghina v. Romunija (2016), str. 11 

Prijavo je podala sorodnica osebe z težjimi ovirami, ki je bila tudi njegova osebna asistentka. Prijava se je nanašala na pogoje 
zaposlitve osebne asistence. Pritožnica se je pritožila, da shema osebne asistence nalaga veliko breme svojcem, ki so hkrati tudi 
osebni asistenti. Sodišče je sodbo prepoznalo kot nedopustno in neutemeljeno, saj naj bi pritožnica delo opravljala prostovoljno, 
za delo je bila nagrajena (čeprav sama ni bila zadovoljna s plačo), pogodbo pa je lahko brez posledic tudi kadarkoli prekinila.  

5. ČLEN KONVENCIJE (PRAVICA DO SVOBODE IN VARNOSTI) 

H.L. v. Velika Britanija  (2004), str. 12  
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Pritožnik z avtizmom ima težave z razumevanjem in ne more govoriti. Leta 1997 se je v dnevnem centru samopoškodoval. Bil je 
prostovoljno nameščen na psihiatrični oddelek za ljudi s hudimi vedenjskimi motnjami. V pritožbi se je skliceval na to, da ni dobil 
primernega zdravljenja in da mu je bila z premestitvijo odvzeta pravica do svobode in varnosti. V bolnišnici so ga zadrževali, 
obenem pa postopki, ki so mu bili na voljo za presojo zakonitosti njegovega zadržanja, niso izpolnjevali zahteve 5. člena (pravica 
do svobode in varnosti) konvencije.  Sodišče se je strinjalo in prepoznalo kršitev 5. kot tudi 6. člena konvencije (pravica do 
poštenosti sojenja). Sodišče je ugotovilo, da so zaradi odsotnosti jasnih postopkovnih pravil, zdravstveni delavci bolnišnice 
prevzeli popoln nadzor nad svobodo in zdravljenjem ranljivega posameznika izključno na podlagi lastne klinične slike in ocen. 
Odsotnost postopkovnih zaščitnih ukrepov pritožnika je torej razlog, da posameznika ni bil v tem primeru zaščiten pred 
samovoljnim odvzemom svobode.  

Stanev v. Bolgarija (2012 str, 12) 

Leta 2000 je sodišče na zahtevo dveh pritožnikovih sorodnikov odločilo, da je pritožnik delno poslovno nesposoben, ker je trpel 
za shizofrenijo. Leta 2002 je pritožnik proti svoji volji dobil delno skrbništvo in bil sprejet v socialni zavod za osebe z duševnimi 
motnjami v bližini vasi v oddaljenem gorskem kraju. V skladu s 5. členom Konvencije je pritožnik trdil, da mu je bila nezakonito 
in samovoljno odvzeta prostost, ker je bil proti svoji volji nameščen v zavod, in da je bilo po bolgarski zakonodaji nemogoče 
preveriti zakonitost njegovega odvzema prostosti ali zahtevati odškodnino na sodišču. Veliki senat je ugotovil kršitev prvega 
odstavka 5. člena Konvencije, saj je bil pritožnik v zadevni ustanovi pridržan nezakonito. Ugotovil je zlasti, da odločitev o 
namestitvi pritožnika ni bila zakonita v smislu prvega odstavka 5. člena, saj ni bila uporabljena nobena izjema iz tega člena, 
vključno s točko (e) prvega odstavka 5. člena – odvzem prostosti »osebi, ki ni razsodna«. Obdobje, ki je preteklo med strokovno 
psihiatrično oceno, na katero so se sklicevali organi, in namestitvijo tožeče stranke v dom, v katerem njen skrbnik ni preveril, ali 
se je stanje tožeče stranke spremenilo, in se z njo ni srečal ali posvetoval, je bilo poleg tega predolgo, in zdravniškega mnenja, 
izdanega leta 2000, ni bilo mogoče obravnavati kot zanesljiv odraz stanja duševnega zdravja tožeče stranke v času njene 
namestitve v dom (leta 2002). Veliki senat je nadalje ugotovil kršitev četrtega odstavka 5. člena (pravica do hitre sodne 
odločitve o zakonitosti pripora) Konvencije, ker pritožnik ni mogel sprožiti postopka za sodno odločitev o zakonitosti njegovega 
pripora, in kršitev petega odstavka 5. člena (pravica do odškodnine), saj ni mogel sprožiti postopka za sodno odločitev o 
zakonitosti pripora, da bi zahteval odškodnino za nezakonit pripor in da sodišče ni presojalo zakonitosti njegovega pripora 

6. ČLEN KONVENCIJE (PRAVICA DO POŠTENEGA SOJENJA) 

Blokhin v. Rusija (2016), str. 15 

12-letnika z diagnozo duševne in nevrovedenjskih motenj so za 30 dni zaprli v pripor za mladoletnike. Trdil je, da je bil postopek 
zoper njega nepošten, saj ga je policija zaslišala v odsotnosti skrbnika. Sodišče je menilo, da je prišlo do kršitve 6. člena konvencije, 
ker ga je policija zaslišala brez pravne pomoči in navzkrižnega zaslišanja dveh prič, ki so pričale proti njemu. Otroci s posebnimi 
potrebami bi po njihovo potrebovali še dodatne zaščitne ukrepe. Določili so tudi, da je prišlo do kršitve 3. člena (prepoved 
mučenja) ter 5. člena (pravica do svobode in varnosti).  

8. ČLEN KONVENCIJE (PRAVICA DO SPOŠTOVANJA ZASEBNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA) 

1. Dostop do javnih zgradb in prostorov, ki so namenjeni javni rabi 

Glaisen v. Švica (2019), str. 18 

Pritožnik s paraplegijo se je pritožil, ker ne mora dostopati do določenega kina in ker švicarska sodišča tega niso označila kot 
diskriminacijo. Evropsko sodišče je prošnjo zavrnilo in določilo kot nedopustno, saj v tem primeru ne gre za kršitev 8. člena 
Konvencije, saj ima pritožnik v bližini dostop do drugih kinematografov. 8. člen bi se uporabljal samo v izrednih primerih, ko bi 
nedostopnost do javnih zgradb in prostorov, ki so namenjeni javni rabi vplivalo na življenje te osebe na način, da bi mu omejevalo 
razvoj in preprečevalo odnose z drugimi človeškimi bitji. 

2. Odvzem poslovne sposobnosti 

Shtukaturov v. Rusija (2008), str. 19 

Tožeča stranka ima zgodovino duševnih motenj in je bila leta 2003 uradno razglašena za osebo z oviranostjo. Rusko sodišče ga 
je decembra 2004 na zahtevo njegove matere razglasilo za opravilno nesposobnega. Njegova mati je bila nato imenovana za 
njegovo skrbnico in novembra 2005 ga je odpeljala v psihiatrično bolnišnico. Tožeča stranka je trdila, da ji je bila brez njene 
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vednosti odvzeta poslovna sposobnost. Nadalje je trdila, da je bila nezakonito zaprta v psihiatrični bolnišnici, kjer ni mogla 
pridobiti pregleda svojega statusa ali se srečati s svojim odvetnikom, prav tako je bila proti svoji volji deležna zdravljenja. 
Sodišče je ugotovilo kršitev 8. člena Konvencije, ker je bila pritožniku v celoti odvzeta poslovna sposobnost, in da je bil poseg v 
njegovo zasebno življenje nesorazmeren z legitimnim ciljem ruske vlade, da zaščiti interese in zdravje drugih. Ta poseg je 
povzročil, da je tožeča stranka za nedoločen čas postala popolnoma odvisna od svojega uradnega skrbnika na skoraj vseh 
področjih svojega življenja, izpodbijati pa ga je bilo mogoče le prek skrbnika, ki je nasprotoval vsem poskusom ukinitve ukrepa. 
Ob sklicevanju na načela za pravno varstvo odraslih z odvzeto poslovno sposobnostjo, ki jih je opredelil Odbor Sveta Evrope 
ministrov v Priporočilu št. R (99) 4 z dne 23. februarja 1999, ki priporoča, naj bo zakonodaja prožnejša, tako da se odziva »po 
meri« vsakega posameznika, je Sodišče ugotovilo, da ruska zakonodaja razlikuje le med polno sposobnostjo in popolno 
nesposobnostjo oseb z duševnimi motnjami in ni upoštevala nobene od mejnih situacij. 

Ivinović v. Hrvaška  (2014) str. 20 

Pritožnica ima cerebralno paralizo in uporablja invalidski voziček. Zadeva se je nanašala na postopek, ki ga je vložil Center za 
socialno delo za odvzem poslovne sposobnosti. Evropsko sodišče je odločilo, da gre za kršitev 8. člena konvencije, hrvaška sodišča 
namreč za odvzem poslovne sposobnosti niso uporabila pravilnih postopkov.  

A.N. v. Litva (2016), str. 20 

Pritožnik, ki ima zgodovino težav z duševnim zdravjem, se je pritožil, da mu je bila proti njegovi volji ali védenju odvzeta poslovna 
sposobnost in da kot tak posledično ni mogel zaprositi, da bi mu poslovna sposobnost bila spet podeljena. Sodišče je ugotovilo, 
da je bil kršen 8. člen Konvencije. Po preučitvi postopka odločanja in obrazložitve  odločitev nacionalnih sodišč je ugotovilo, da je 
bil poseg v pritožnikovo pravico do spoštovanja zasebnega življenja nesorazmeren z zasledovanim legitimnim ciljem. Sodišče je 
zlasti opozorilo, da okrožno sodišče ni imelo možnosti osebno zaslišati pritožnika in se je v svoji odločitvi oprlo predvsem na 
pričanje njegove matere in psihiatrično poročilo. Čeprav Sodišče ni dvomilo v usposobljenost izvedenca medicinske stroke ali 
resnosti tožnikove motnje, je poudarilo, da obstoj duševne motnje, tudi resne, ne more biti edini razlog za utemeljitev popolne 
nezmožnosti za delo. Sodišče je ugotovilo tudi kršitev prvega odstavka 6. člena Konvencije (pravica do poštenega sojenja), saj je 
ugotovilo, da zakonodajni okvir za odvzem poslovne sposobnosti ni zagotavljal potrebnih jamstev in je bila pritožniku odvzeta 
jasna, praktična in učinkovita možnost dostopa do sodišča v zvezi s postopkom za odvzem poslovne sposobnosti, zlasti v zvezi z 
njegovo zahtevo za vrnitev poslovne sposobnosti. 

3. Odvzem starševskih pravic, namestitev otrok in pravice staršev z oviranostjo do stikov z otroki 

Cînța v. Romunija 

Ta zadeva se nanaša na sodno odrejene omejitve pritožnikovih stikov s hčerko. Tožeča stranka se je pritožila zaradi omejenega 
časa, namenjenega stikom s hčerko, in pogojev, ki so mu bili postavljeni. Navedel je tudi, da je bil pri določanju pravic do stikov 
diskriminiran na podlagi svojega zdravja, zlasti duševne motnje. Sodišče je ugotovilo, da je bil kršen 8. člen Konvencije in 14. 
člen Konvencije (prepoved diskriminacije) v povezavi z 8. členom. Sodišče je ugotovilo, da so odločitve nacionalnih sodišč o 
omejitvi stikov delno temeljile na dejstvu, da ima pritožnik duševno motnjo. Sodišča so odredila, da ima stike le dvakrat na 
teden v navzočnosti svoje odtujene žene, pri kateri je otrok živel. Toda sodišča niso opravila nobene smiselne ocene, ki bi 
pojasnila, zakaj bi moralo biti njegovo duševno zdravje razlog za omejitev njegovih pravic do stikov, čeprav ni bilo dokazov, da 
ne bi mogel skrbeti za svojo hčerko. Prav tako sodišča niso ustrezno preučila trditve, da otrok v njegovi oskrbi ne bi bil varen; 
niso pokazala, kako so upoštevala otrokovo najboljšo korist ali preučila možnosti alternativne ureditve stikov. Sodišče je nadalje 
menilo, da dejstvo, da je trpel za duševno motnjo, samo po sebi ne more upravičiti drugačne obravnave kot pri drugih starših, ki 
želijo imeti stike s svojimi otroki. Njegove pravice do stikov so bile omejene, potem ko so sodišča razlikovala na podlagi 
njegovega duševnega zdravja, česar niso ustrezno in zadostno utemeljila. V tem primeru je tožeča stranka navedla primer 
diskriminacije prima facie, ki ga tožena država ni mogla ovreči. 

12. ČLEN KONVENCIJE (PRAVICA DO POROKE) 

Lashin v. Rusija (2013), str. 27 

Vlogo je vložil gospod z diagnozo, ki mu je bila odvzeta poslovna sposobnost že na začetku leta 2000. Z zaročenko se je želel 
poročiti, vendar ruski družinski zakonik osebam z duševno motnjo, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, prepoveduje 
možnost poroke. Evropsko sodišče je določilo kršitev 8. člena konvencije na podlagi predlagateljeve nezmožnosti, da bi dosegel 
obnovo postopka o vrnitvi poslovne sposobnosti v letih 2002 in 2003, zato je sklenilo,  12. člena ni bilo potrebno preverjati, saj je 
nemožnost za sklenitev zakonske zveze le ena od mnogih pravnih posledic vlagateljevega statusa kot pslovno nesposobne osebe.  
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14. ČLEN KONVENCIJE (PREPOVED DISKRIMINACIJE) 

Çam v. Turčija (2016), str. 28  

Ta zadeva se je nanašala na zavrnitev vpisa prosilke na turško nacionalno glasbeno akademijo, ker je slepa. Pritožnica se je pritožila 
zaradi kršitve njene pravice do izobraževanja in trdila, da država invalidom ni zagotovila enakih možnosti kot jih imajo drugi. 
Izjavila je tudi, da je bila zaradi slepote diskriminirana. Sodišče je presodilo, da je prišlo do kršitve 14. člena konvencije v povezavi 
z 2. členom protokola št. 1 (pravica do izobraževanja). Čeprav je bila pritožnica popolnoma kvalificirana za sprejem na akademijo, 
je zavrnitev vpisa temeljila samo na dejstvu, da je slepa. Poleg tega je sodišče menilo, da se diskriminacija zaradi invalidnosti 
nanaša tudi na zavrnitev razumne prilagoditve, da bi predlagateljici olajšali dostop do izobraževanja.  

Guberina v. Hrvaška (2016), str. 28 

Ta zadeva se nanaša na pritožbo očeta otroka s hudo oviranostjo, saj davčni organi niso upoštevali potreb njegovega otroka pri 
ugotavljanju upravičenosti do davčne oprostitve za nakup nepremičnine, prilagojene otrokovim potrebam. Sodišče je ugotovilo, 
da je bil kršen 14. člen Konvencije v povezavi s 1. členom Protokola št. 1 Konvencije (varstvo lastnine), saj je ugotovilo, da država 
Hrvaška ni objektivno in razumno utemeljila, zakaj ni upoštevala neenakosti, ki se nanaša na pritožnikov položaj. Sodišče je 
zlasti ugotovilo, da davčni organi in nacionalna sodišča pri izključitvi tožeče stranke iz oprostitve davka niso upoštevali posebnih 
potreb tožeče družine, povezanih z otrokovo oviranostjo. Tako niso upoštevali dejanske specifičnosti tožnikovih navedb glede 
vprašanja osnovne infrastrukture in tehničnih prostorov, ki so potrebni za izpolnjevanje stanovanjskih potreb družine. Poleg 
tega je Hrvaška z ratifikacijo Konvencije ZN o pravicah invalidov zavezana k upoštevanju ustreznih načel, kot so razumna 
prilagoditev, dostopnost in nediskriminacija ljudi z oviranostjo v zvezi z njihovim polnim in enakopravnim sodelovanjem v vseh 
vidikih družbenega življenja. Nacionalni organi pa teh nacionalnih in mednarodnih obveznosti niso upoštevali. 

1. ČLEN PROTOKOLA ŠT. 1 H KONVENCIJI (VAROVANJE LASTNINE) 

Draon v. France in Maurice v. France, str. 30 

Tožeči stranki sta starša otrok s hudimi telesnimi ovirami, ki zaradi zdravstvenih napak med prenatalnimi zdravniškimi pregledi, 
niso bile pravočasno odkrite. Proti bolnišničnim oblastem sta vložila postopek, vendar jima je bil zaradi novega zakona, ki je začel 
veljati med postopkom, dodeljena odškodnina le za nepremoženjsko škodo in ne za dejanske stroške, nastale zaradi invalidnosti 
njunih otrok. Evropsko sodišče je presodilo, da je prišlo do kršitve 1. člena protokola št. 1. 

2. ČLEN PROTOKOLA ŠT. 1 H KONVENCIJI (PRAVICA DO IZOBRAZBE) 

G.L. v. Italija (2020) 

Ta primer se nanaša na nezmožnost tožeče stranke, mladega dekleta z avtizmom in nezmožnostjo verbalne komunikacije, da bi 
v prvih dveh letih osnovnošolskega izobraževanja (med letoma 2010 in 2012) prejela specializirano učno pomoč, čeprav je bila 
ta predvidena z zakonom. Italijanska vlada se je sklicevala zlasti na pomanjkanje sredstev. Sodišče je ugotovilo kršitev 14. člena 
Konvencije (prepoved diskriminacije) v povezavi z 2. členom Protokola št. 1 h Konvenciji (pravica do izobraževanja), saj je 
ugotovilo, da pritožnica ni mogla nadaljevati šolanja v osnovni šoli pod enakimi pogoji kot drugi otroci in je bila njena drugačna 
obravnava posledica njene oviranosti. Sodišče je menilo, da si italijanski organi niso prizadevali ugotoviti dejanskih potreb 
deklice in ji zagotoviti prilagojene podpore, da bi ji omogočili nadaljevanje osnovnošolskega izobraževanja v pogojih, ki bi bili, 
kolikor je to mogoče, enakovredni pogojem, v katerih so drugi otroci obiskovali isto šolo. Organi zlasti niso razmislili o možnosti, 
da bi pomanjkanje sredstev nadomestili z zmanjšanjem celotne izobraževalne ponudbe, tako da bi bila ta enakomerno 
porazdeljena med učence brez oviranosti in učence z oviranostjo. Sodišče je nadalje ugotovilo, da je bila diskriminacija, ki jo je 
utrpela deklica, še toliko hujša, ker se je zgodila v okviru osnovnošolskega izobraževanja, ki je temelj vzgoje otrok in družbenega 
vključevanja, otrokom daje prve izkušnje z življenjem v skupnosti. 

3. ČLEN PROTOKOLA ŠT. 1 H KONVENCIJI (VOLILNA PRAVICA) 

Alajos Kiss v. Madžarska (2010), str. 33 

Z psihiatrično diagnozo iz leta 1991 je bil pritožnik maja 2005 postavljen pod delno skrbništvo. Februarja 2006 je ugotovil, da je 
bil izpuščen iz volilnega seznama.  S svojo pritožbo na volilni urad ni bil uspešen. Nadalje se je pritožil na okrožno sodišče, ki je 
marca 2006 njegovo zadevo zavrnilo z ugotovitvijo, da osebe, postavljene pod skrbništvo, nimajo pravice glasovati. Menil je, da 
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gre za neupravičen odvzem volilne pravice. Sodišče je presodilo, da je prišlo do kršitve 3. člena protokola št. 1. Ugotovili so, da 
odvzema volilne pravice brez individualizirane sodne ocene, izključno na podlagi duševnega stanja, ki zahteva delno skrbništvo, 
ni mogoče šteti med legitimne razloge za omejitev volilne pravice. Vprašljivo je bilo torej celotno področje ravnanja z ljudmi z 
intelektualno oviro ali s težavami z duševnim zdravjem.  

PRILOGA 7 
Poročilo o delu za ciljni raziskovalni program (2019) »Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja 
za vse« 

Naredili smo pregled letnih poročil Varuha človekovih pravic za obdobje 2010-2018.5 V poročilih smo zbirali tako kvantitativne 
kot kvalitativne podatke.  

1. Kvantitativni podatki 

Zbrali smo statistične podatke o številu primerov, ki jih je Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju VČP) letno obravnaval na 
področju diskriminacije, socialne varnosti in pravic otrok.  

a) Diskriminacija 

Preglednica 1: Število obravnavanih primerov diskriminacije  

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Št. obravnavanih primerov  67 61 74 80 75 76 65 68 

 

Podatki v preglednici prikazujejo, da je število obravnavanih primerov od leta 2010 do 2013 naraščalo, nato se je število 
obravnavanih primerov začelo nižati. Leta 2010 in 2017 je VČP obravnaval podobno število primerov. Podatki za leto 2018 niso 
primerljivi z podatki ostalih let, ker se je spremenila metodologija spremljanja podatkov.  

Znotraj področja diskriminacije smo podrobno pregledali še kategorije nacionalnih in etičnih manjšin, enakih možnosti po spolu 
in enakih možnosti glede na telesno in duševno nezmožnost (invalidnost). 

Preglednica 2: Število obravnavanih primerov diskriminacije nacionalnih in etničnih manjšin  

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Št. obravnavanih 
primerov 24 28 20 33 33 24 29 27 

V podatke o številu obravnavanih primerov za nacionalne in etične manjšine je vključeno tudi število obravnavanih primerov 
Romske skupnosti. Vendar točnih podatkov za Romsko skupnost nismo zaznali. Izjema je leto 2018, kjer se prvič pojavijo podatki 
o položaju in pravicah romske skupnosti oziroma njenih pripadnikov. In sicer so v letu 2018 obravnavali 13 takih primerov.  

Preglednica 3: Število obravnavanih primerov diskriminacije glede na enake možnosti po spolu 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

5 3 1 0 4 1 2 3 8 

 
5 Poročila Varuha človekovih pravic so dostopna na povezavi: http://www.varuh-rs.si/porocila-zou-upr/letna-
porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/ 
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VČP je v zadnjih desetih letih obravnaval zelo malo primerov diskriminacije glede na spol. Najmanj v letu 2013, kjer niso zabeležili 
nobenega primere. Največ pa v letu 2018, ko so zabeležili 8 primerov diskriminacije glede na spol.  

Preglednica 4: Število obravnavanih primerov diskriminacije enakih možnosti glede na telesno in duševno nezmožnost 
(invalidnost) 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. 
obravnavanih 
primerov 

16 25 22 14 11 24 

Od leta 2013 VČP beleži podatke o enakih možnosti ljudi z oviro. Največ primerov diskriminacije ljudi z oviro je VČP obravnaval 
leta 2014 (14), najmanj pa leta 2017 (11).  

b) Socialna varnost 

Podatki za socialno varnost so razdeljeni na dve časovni obdobji. Prvo obdobje je od leta 2010 do leta 2012, drugo obdobje pa od 
leta 2013-2018. Metodologija zbiranja podatkov se je po letu 2012 namreč spremenila.  

Preglednica 5: Število obravnavanih primerov socialne varnosti za obdobje 2010-2012 

Leto 2010 2011 2012 

Št. 
obravnavanih 
primerov 

449 418 720 

 

Preglednica 5.1.: Število obravnavanih primerov socialne varnosti za obdobje 2013-2018 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

285 287 231 242 203 269 

 

V obeh obdobjih (2010-2012 in 2013-2018) je mogoče spremljati podatke za: institucionalno varstvo, revščino in nasilje.  

Preglednica 6: Število obravnavanih primerov institucionalnega varstva 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

30 26 31 46 52 46 42 37 77 

V prvem obdobju beleženja podatkov (2010-2012) je število obravnavanih primerov skoraj enako. Največje število obravnavanih 
primerov je bilo leta 2012 (31). Za drugo obdobje (2013-2018) pa je število obravnavanih primerov, glede na prvo obdobje, 
poskočijo. In sicer je VČP leta 2018 obravnaval 77 primerov.  

Preglednica 7: Število obravnavanih primerov revščine - splošno 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Št. obravnavanih 
primerov 

28 13 27 33 19 20 24 19 9 

Podatki o številu obravnavanih primerov revščine iz leta v leto nihajo. Najmanj primerov revščine je zabeleženih leta 2018 (9), 
največ pa leta 2013 (33).  

Preglednica 8: Število obravnavanih primerov nasilja - povsod 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

16 17 6 17 17 9 8 7 13 

Število obravnavanih primerov nasilja je za obdobje 2010-2014 konstantno (16-17) (z izjemo leta 2012). Po letu 2014 je število 
zabeleženih primerov revščine upadlo.  

 

c) Pravice otrok 

Preglednica 9: Število obravnavanih primerov pravic otrok 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Št. obravnavanih 
primerov 

337 314 318 474 464 375 422 341 

Podatki v preglednici prikazujejo število obravnavanih primerov glede pravic otrok. VČP je najmanj primerov zabeležil leta 2011 
(314), največ pa leta 2015 (375). Sicer pa so podatki za leto 2010, 2011 in 2012 podobni, od leta 2013 do leta 2016 pa se število 
obravnavanih primerov poviša. Leta 2017 pa ponovne pade. Podatki za leto 2018 niso primerljiv z ostalimi leti, ker je metodologija 
zbiranja podatkov spremenila. Enotni podatki so se v vseh osmih letih zbirali za kategorije rejništva, skrbništva, zavodskega 
varstva; otroke s posebnimi potrebami; otroke manjšin in ogroženih skupin; nasilja nad otroki v družini in nasilja nad otroki zunaj 
družine. Te bomo predstavili v spodnjih preglednicah. 

Preglednica 10: Število obravnavanih primerov rejništva, skrbništva, zavodskega varstva 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

21 22 11 25 35 22 62 28 21 

Podatki kažejo, da je VČP najmanj primerov rejništva, skrbništva in zavodskega varstva obravnaval v letu 2012, 11 primerov. 
Največ pa v letu 2016, kar 62.  

Preglednica 11: Število obravnavanih primerov otrok s posebnimi potrebami 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

18 21 28 47 52 43 37 25 32 

VČP je največ primerov otrok s posebnimi potrebami obravnaval v letih 2013 (47), 2014 (52) in 2015 (43). V preostalih letih se je 
ta številka gibala med 18 in 37 primerov. 

Preglednica 12: Število obravnavanih primerov Otrok manjšin in ogroženih skupin 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Št. obravnavanih 
primerov 

1 1 0 0 1 3 8 0 0 

Število obravnavanih primerov otrok manjšin in ogroženih skupin je v zadnjih desetih letih zelo malo. V letih 2012, 2013 in 2017 
VČP ni zabeležil niti enega takega primere. Največ primerov je bilo zabeleženih v letu 2016 (8).  

Preglednica 13: Število obravnavanih primerov nasilja nad otroki v družini 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

24 10 11 31 30 17 24 11 15 

Iz tabele lahko razberemo, da je bilo najmanjše število obravnavanih primerov nasilja nad otroki v družini  v letih 2011 (10), 2012 
(11) in 2017 (11). Največ primerov nasilja nad otroki v družini pa je bilo v letih 2013 (31) in 2014 (30).  

Preglednica 14: Število obravnavanih primerov nasilja nad otroki zunaj družine 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

15 7 11 22 20 20 10 6 2 

Število primerov nasilja nad otroki zunaj družine je bilo najmanj v letih 2011 (7), 2017 (6) in 2018 (2). Največ zabeleženih primerov 
nasilja nad otroki zunaj družine, je bilo podobno kot nasilja nad otroki v družini, v letih 2013 (22), 2014 (20) in 2015 (20).  

2. Kvalitativni podatki  

Naredili smo pregled primerov, ki jih je VČP navedel v letnih poročilih, za obdobje 2010-2018. Primere diskriminacije smo zbirali 
na področju šestih skupin:, ljudje z oviro, ljudje s težavami v duševnem zdravju, Romi, otroci in mladostniki, ženske ter stari ljudje.  

Skupine so se med seboj prepletale, tako je na primer v skupini hendikepa moč najti primere starih ljudi, Romov in žensk. V skupini 
Romov lahko najdemo primere diskriminacije žensk, otrok in duševnega zdravja.  

V primerih smo iskali intersekcijo med spolom, oviranostjo, socialnim statusom, starostjo in etično pripadnostjo.  

a) Ljudje z oviro 

Število primerov diskriminacije ljudi z oviro za obdobje 2010-2018, ki smo jih obravnavali je 59. V letu 2010 je bilo pet primerov, 
2011 devet primerov, 2012 sedem primerov, 2013 štiri primere, 2014 deset primerov, 2015 šest primerov, 2016 pet primerov, 
2017 šest primerov in 2018 sedem primerov. Diskriminacijo ljudi z oviro smo zaznali na številnih področjih: 27 primerov 
diskriminacije, 7 primerov socialnih zadev, 6 primerov omejitve osebne svobode, 4 primere v pravosodju, 3 primeri na področju 
stanovanjskih zadev, 2 primera na področju ustavnih pravic, 2 primera na področju upravnih zadev, 2 primera na področju 
delovnega razmerja, 2 primera na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 2 primera na področju zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, 1 primer na področju zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev 
in 1 primer v policijskih postopkih. 

Največ primerov diskriminacije ljudi z oviro je bilo na temo dostopnosti. In sicer, osebe, ki ne slišijo so vložile pobudo na VČP za 
pravico do spremljanja predreferendumskih soočenj na RTV Slovenija v znakovnem jeziku. Oseba, ki ne sliši je opisala primer, ko 
so na naslov prebivališča, kjer živi z družino, prišli policisti Policijske postaje (PP) Maribor II. Ker so vsi člani njegove družine gluhi, 
je policistom pokazal izkaznico gluhih in zaprosil, da pokličejo tolmača, ki gluhi osebi pripada v skladu z Zakonom o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika. Policisti njegove prošnje po tolmaču niso upoštevali, temveč so postopek nadaljevali, zato se je 
temu uprl. Policisti pa so zoper njega in njegovega sina uporabili prisilna sredstva in ju pridržali. 

Osebe, ki ne vidijo pa si prizadevajo za prilagoditev semaforjev slepim in slabovidnim. V poročilu je tudi naveden primer ženske, 
ki je obiskala trgovino Harvey Norman v Ljubljani, tam pa ji niso dovolili vstopiti z njenim psom – vodičem slepih, čeprav je imel 
pripadajočo oprsnico z vodilom in vsemi oznakami. Drugi primer, opisuje pobudo s strani slabovidne osebe s priznanim statusom 
oseba z oviro. Pobudnica je prosila za posredovanje VČP pri Finančni upravi Republike Slovenije v zvezi z izdajo odločbe o odmeri 
dohodnine v velikosti pisave, ki bi jo bila ob svoji slabovidnosti sama sposobna prebrati. Prav tako je revščina tudi ovira za 
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dostopnost, kot prikazuje naslednji primer: oseba, ki ne vidi bi si želela imeti brajevo vrstico (novejši pripomoček, ki slepim 
omogoča delo z računalnikom), vendar si je ne more privoščiti. 

Ljudje z gibalno oviro so pritožili zaradi diskriminacije na podlagi oviranosti na uradu za delo. Namreč prostori urada za delo niso 
dostopni za osebe z oviro in so uslužbenci urada primere obravnavali nedostojno ter žaljivo- na hodniku v pritličju stavbe. Osebe 
z gibalno oviro si tudi prizadevajo za ureditev parkirnih mest za ljudi z oviro v ulici, v kateri prebivajo. Prav tako potrebujejo dvigala 
v večstanovanjskih stavbah, kot prikazuje naslednji primer osebe z oviro, ki je brez nog in je pri svojem gibanju je vezan izključno 
na uporabo vozička. Skupaj z materjo je živel v stanovanjskem bloku, ki je brez dvigala. Težave se pojavljajo tudi pri dostop na 
volišča, ki so uvrščena na seznam volišč, prilagojenih osebam z oviro, vendar so omejena s stopnicama. Ljudje z oviro so tudi 
diskriminirani pri ureditvi pravice do nakupa subvencionirane vozovnice v javnem linijskem prevozu. Posebno študentje z oviro, 
saj študentka, ki zaradi svoje gibalne oviranosti ne more uporabljati javnega linijskega prevoza, mora stroške prilagojenega 
prevoza do kraja izobraževanja in nazaj v celoti kriti sama. 

Ljudje z oviro so navajali primere diskriminacije pri delu. In sicer, so izpostavili problem dolgotrajnega postopka uveljavljanja 
pravic iz invalidskega zavarovanja, različne nepravilnosti pri delu, predvsem s področja varstva pri delu. 

b) Ljudje s težavami v duševnem zdravju 

Na področju duševnega zdravja smo za obdobje 2010-2018 zasledili 20 obravnavanih primerov. V letu 2010 so bili štirje primeri, 
v 2011 šest primerov, v 2012 en primer, 2013 trije primeri, 2014 dva primera, 2015 en primer, 2016 dva primera, 2017 en primer 
in 2018 en primer. Diskriminacija na področju duševnega zdravja se je pojavila na naslednjih področjih: 14 primerov na področju 
omejitve osebne svobode, 3 primere na področju socialnih zadev, 2 primera na področju izvrševanju nalog in pooblastil državnega 
preventivnega mehanizma ter 1 primer na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Obravnavani primeri opisujejo diskriminacijo znotraj psihiatričnih bolnišnic na oddelku pod posebnim nadzorom: kršene pravice 
do dostopa do zastopnika, prepoved uporabe mobilnega telefona, ljudje so na oddelku pod posebnim nadzorom ves čas v nočnih 
oblačilih, privezovanje ljudi brez ustreznega nadzora, zato privezovanja traja predolgo. Ljudje se med privezom tudi poškodujejo. 
Poročila navajajo tudi primere, ko osebe ob vstopu na oddelek pod posebnim nadzorom niso razumele kaj podpisujejo ali pozneje 
s sprejemom in zdravljenjem niso več soglašale, vendar bolnišnica tega ni upoštevala. Prav tako so ljudje nameščeni na varovani 
oddelek brez privolitve na podlagi sklepa sodišča. Oseba, ki  je prejela sklep sodišča o ustavitvi izvajanja varnostnega ukrepa 
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu šele, ko je zanj sama zaprosila, poleg tega ni bila 
povabljena k sodelovanju v tem postopku. Čeprav je sodišče s sklepom ustavilo izvajanje ukrepa, ni bila zagotovljena namestitev 
osebe v drugo primerno ustanovo, in to navkljub ugotovitvi izvedenke, da je potrebna namestitev osebe v varovani oddelek 
socialnovarstvenega zavoda. 

c) Romi 

Na področju Romske skupnosti je VČP v obdobju od 2010-2018 zapisal 42 primerov diskriminacije Romske skupnosti. V letu 2010 
tri primere, 2011 šest primerov, 2012 tri primere, 2013 dva primera, 2014 štiri primere, 2015 štiri primere, 2016 štiri primere, 
2017 štiri primere in 2018 dvanajst primerov. Področja na katerih je moč zaznati diskriminacijo nad romsko skupnostjo so: 20 
primerov na področju diskriminacije, 12 primerov na področju nacionalnih in etničnih skupnosti, 5 primerov na področju ustavnih 
pravic, 2 primera na področju gospodarske javne službe, 1 primer na področju okolja in prostora, 1 primer na področju 
stanovanjske zadeve in 1 primer na področju varstva otrokovih pravic. 

Navedeni primeri v poročilih opisujejo številne diskriminacije romske skupnosti. Spodbujanje nestrpnosti pri poročanju 
komercialne televizije, radiju in časopisu. Zapostavljanje (diskriminacija) dela romske skupnosti, lokalnih romskih skupnosti in 
civilnopravnih organizacij romske skupnosti pri možnosti za udeležbo v Svetu romske skupnosti RS. Javno spodbujanje sovraštva 
in nestrpnosti zoper Rome. Poročilo VČP opisuje primer osebe, ki je morala na Zavodu RS za zaposlovanje s potrdilom Zveze 
Romov Slovenije (ZRS) dokazovati pripadnost romski skupnosti.  

Veliko število primer diskriminacije glede neenakih možnosti Romske skupnosti je na področju osnovnih življenjskih potreb. 
Romska naselja nimajo urejenega dostopa do pitne vode, sanitarij, kar pomeni, da revščina med romsko skupnostjo še poglablja. 
Naslednja primera ponazarjata neodzivnost občin pri pomoči Romski skupnosti: prebivalec romskega naselja Šmihel v mestni 
občini Novo mesto je občino neuspešno prosil, da mu omogoči začasni priklop v električno omrežje. Občina Kočevje je izdala sklep 
občinskega sveta, ki zavezuje občino, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, da prepreči nenadzorovano priseljevanje Romov od 
drugod in tudi prepreči kakršno koli širjenje obstoječih naselij v Željnah in na Gričku in ustvarjanje novih v KS Šalka vas. Prebivalci 
Male Loke in širše okolice so napisali pismo, s katerim so županu občine Trebnje izrazili protest zaradi nameravane naselitve 
romske družine v občinsko stanovanje v kraju Mala Loka. 
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Slovenski Sinti so zoper Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) naslovili protestno pismo, ki je avgusta leta 2010 na populaciji 
gorenjskih Sintov izvedel antropološko-epidemiološko akcijo »Bela miza«. Predsednik in glavni tajnik Zveze Sintov sta zoper akcijo 
izrazila javni protest, v katerem sta jo označila za zlonamerno, neetično in nemoralno ter jo primerjala s poskusi zdravnikov v 
nacistični Nemčiji.  

Na področju otrok smo zaznali dva primera. Prvi naslavlja temo nizke precepljenosti romskih otrok Novem mestu. Drugi pa zvezi 
z prevozom šoloobveznih romskih otrok, ki nimajo zagotovljenega brezplačnega prevoza v šolo, kljub temu, da je šola precej 
oddaljena od njihovega doma ter da je pot do šole nevarna (ni pločnikov, javne razsvetljave, označenih prehodov za pešce in 
podobno). 

d) Otroci in mladostniki 

V poročilih VČP za obdobje 2010-2018 smo zajeli 50 primerov diskriminacije otrok in mladostnikov. V letu 2010 je bilo osem 
primerov, 2011 je bilo dvanajst primerov, 2012 trije primeri, 2013 pet primerov, 2014 pet primerov, 2015 trije primeri, 2016 šest 
primerov, 2017 pet primerov in 2018 trije primeri. Primeri diskriminacije otrok so bili opisani na področjih: 26 primerov na 
področju varstva otrokovih pravic, 7 primerov na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 6 primerov na 
področju omejitve osebne svobode, 3 primeri na področju pravosodja, 2 primera na področju stanovanjskih  zadev, 2 primera na 
področju socialnih zadev, 2 primera na področju diskriminacija, 1 primer na področju upravnih zadev in 1 primer na področju 
delovnih razmer. 

V pobudah za obravnavo, ki jih je prejel VČP za področje otrok in mladostnikov so primeri žensk (tudi tujih državljank) v priporu v 
Zavodu za prestajanje kazni zapora in nimajo stikov z otroci.   

VČP pogosto tudi prejema pobude na temo nameščanja mladoletnih otrok s kompleksnimi težavami, za katere v mreži ni mogoče 
najti ustrezne oblike pomoči in namestitve. To se je še zlasti problematično pokazalo v primeru otroka tujca, pri katerem je bilo 
zaradi suma trgovine z otrokom potrebno tudi intenzivnejše varovanje. Ter tudi v primeru hudo ogroženih dveh otrok, starih 14 
oziroma 15 let, ki živita sama v stanovanju, saj se je njuna mati zaradi nemoči pred zelo agresivnim vedenjem 14-letnega sina, ki 
je bil pred tem že v vzgojnem zavodu in dvakrat krajši čas hospitaliziran na pediatrični kliniki, umaknila v varno hišo. 

V poročilih so tudi opisani primeri mladoletnikov, ki so nameščeni v zavodu za prestajanje zaporne kazni Ljubljana in so bili  priprti 
skupaj s polnoletnimi priporniki. Najmlajši med njimi, komaj 16-letni in je bil nastanjen v bivalnem prostoru s štirimi polnoletnimi 
in še enim mladoletnim pripornikom. 

 Revščina otrok se kaže na večjih področjih. V osnovni šoli, kjer je učiteljica drugim učencem na šolskem dvorišču izpostavila 
deklico (in posredno celo družino), da najprej tarnajo, da nimajo denarja, potem pa vključijo otroka v plesno šolo. Na področju 
zdravstva, kjer oče ni bil več sposoben plačevati zdravstvenega zavarovanja, zaradi hude nesreče, je tudi mladoletna oseba, ki se 
je sicer redno šolala, ostala brez zavarovanja. Na področju bivanja, ženska, ki živi skupaj z dvema otrokoma v majhni vlažni sobi, 
ki ni bila primerna za življenje otrok. Na področju izobraževanja, ženska, ki je v veliki finančni stiski, sin pa stanuje v dijaškem 
domu, je moral dijaški dom zapustit, saj mati ni mogla poravnati stroškov bivanja v dijaškem domu.  

Diskriminacija otrok z oviro se kaže tako, da otroci z lažjo, zmerno hujšo in hudo motnjo v duševnem razvoju že več let obiskujejo 
pouk v zgradbi, ki je za to dejavnost neprimerna. Nekateri med njimi so poleg tega še slabovidni pa tudi gibalno ovirani in imajo 
velike težave pri premagovanju arhitekturnih ovir.  

e) Ženske 

V zadnjem desetletju je VČP obravnaval malo število prijav diskriminacije glede na enake možnosti po spolu6. Posledično je tudi 
opisanih primerov, ki jih lahko najdemo v poročilih VČP manj. V analizo smo vzeli 10 primerov za obdobje 2010-2018. V letu 2010 
so bili opisani trije primeri, 2011 en primer, 2012 en primer, 2014 dva primera, 2015 dva primera, in 2016 en primer. Diskriminacija 
žensk se je pojavila na naslednjih področjih: 5 primerov na področju socialnih zadev, 2 primera na področju delovnih razmer, 1 
primer na področju upravnih zadev, 1 primer na področju diskriminacije in 1 primer na področju zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. 

Ženske se na področju dela srečujejo z diskriminacijo zaradi nosečnosti. Na področju nasilja v družini se prepletajo različne oblike 
nasilja (psihično, fizično, ekonomsko), revščina, spolne zlorabe in zdravstvene težave. Ženske, ki same vzgajajo otroke se prav 
tako srečujejo z revščino in stanovanjsko ter socialno stisko, zaradi katere je bil otrok nastanjen v vzgojnem zavodu. 

 
6 Glej Preglednica 3: Število obravnavanih primerov diskriminacije glede na enake možnosti po spolu 
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f) Stari ljudje 

Področje starih ljudi je najbolj razpršeno po vseh skupinah. Kljub temu se je za to skupino med letoma 2010-2018 pojavilo 11 
primerov. V letu 2010 sta bila dva primera, v letu 2013 en primer, 2014 en primer, 2015 dva primera in 2016 pet primerov. 
Področja v katerih so bili opisani primeri starih ljudi so:, 7 primerov na področju socialnih zadev, 3 primeri na področju omejitev 
osebne svobode ter 1 primer na področju okolja in prostora. 

V večini primerov, ki jih navaja VČP govorijo o institucionalni oskrbi starih ljudi v domu za stare. Beležimo primere nasilja v domu 
za stare, starostniki nimajo pravice do soodločanja o premeščanju po oddelkih, dolgo čakanje na enoposteljno sobo, eden od 
starostnikov se je pritožil VČP, ker mu v domu niso pomagali na stranišče. Nekaj je tudi primerov iz varovanega oddelka doma za 
stare, ki je namenjen osebam z demenco, saj težko odločajo o svojem položaju. V poročilu je opisan tudi primer doma za stare, 
kjer so zaposleni zahtevali, da se stanovalci prilagodijo urniku zaposlenim. Med tem, ko v zaporih primanjkuje strokovnih delavcev 
za nego in socialno oskrbo starih ljudi. Navedeni primeri tudi opozarjajo na dostopnost storitev starih ljudi, ki živijo doma in 
potrebujejo transport. 

PRILOGA 8 

Pravice otrok s posebnimi (Konvencija o pravicah invalidov) 
Vir: Zavod Up7 
Ključna pojasnila vira: Splošna načela konvencije so: 

• spoštovanje prirojenega dostojanstva; osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire, in 
neodvisnost posameznikov; 

• nediskriminacija; 
• polno in učinkovito sodelovanje ter vključenost v družbo; 
• spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidov kot dela človekove raznolikosti in humanosti; 
• enakost možnosti; 
• dostopnost; 
• enake možnosti za moške in ženske; 
• spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice invalidnih otrok do 

ohranitve njihove identitete[6]. 
Iz omenjene konvencije izhaja, da države pogodbenice zagotavljajo, da invalidi zaradi invalidnosti niso izključeni iz 
splošnega izobraževalnega sistema in da invalidni otroci zaradi invalidnosti niso izključeni iz brezplačnega in 
obveznega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, da imajo dostop enako kot drugi do vključujočega, 
kakovostnega izobraževanja v skupnostih, v katerih živijo, in da imajo primerne prilagoditve glede na posamezne 
potrebe[7]. 
Pomembno je razumeti, da tukaj dejansko gre za vključenost in integracijo otrok s posebnimi potrebami. 
Integracija je dvostranski proces. Pomembno je medsebojno prilagajanje in razumevanje, kar dejansko pomeni, da 
lahko razumemo otroke s posebnimi potrebami samo, če so aktivno vključeni v družbo. Ostalo ločevanje otrok s 
posebnimi potrebami je diskriminacija. Komisija o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami mora začeti varovati 
temeljne človekove pravice in spoštovati podpisano in ratificirano Konvencijo o pravicah invalidov. 
 
Vir: SURS8 
Ključna pojasnila vira: Število invalidov. Med prebivalci Evropske unije je več kot 15 % invalidov, med prebivalci 
Slovenije pa jih je okoli 12–13 %, torej ne bistveno manj kot (po oceni) v celotni EU. Uradnih podatkov o številu 
invalidov v Sloveniji ni, je pa to število ocenjeno, in sicer na podlagi vpisov v registrov posameznih kategorij 
invalidnosti. Predvideva se, da je v Sloveniji od 160.000 do 170.000 invalidov (delovnih invalidov, otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, vojaških in vojnih invalidov ter zmerno, težje in težko duševno in najtežje 
telesno prizadetih oseb). Od tega ima približno 8 % invalidov odločbo o invalidnosti glede na različne zakone, 
preostalih 5 % (po ocenah invalidskih organizacij oziroma članstva v njih) pa so osebe z večjo telesno okvaro. 
 

 
7  
8 https://www.stat.si/statweb/news/index/4916 
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VIR:Zavod RS za zaposlovanje9 

 

Ključna pojasnila vira: Še posebej ranljiva skupina na trgu dela so invalidi, predvsem zaradi neenakosti, ki so jim 
izpostavljeni na trgu dela in jih druge skupine brezposelnih ne občutijo. Čim oseba pridobi formalno oznako 
invalidnosti, se ji možnosti za zaposlitev močno zmanjšajo. Delež invalidov med dolgotrajno brezposelnimi osebami 
je višji od deleža invalidov v celotni brezposelnosti. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo med dolgotrajno 
brezposelnimi 23,7 % invalidov, medtem ko je bil ta delež v skupni brezposelnosti precej nižji (14,5 %).  

PRILOGA 7 
Poročilo o delu za ciljni raziskovalni program (2019) »Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja 
za vse« 

Naredili smo pregled letnih poročil Varuha človekovih pravic za obdobje 2010-2018.10 V poročilih smo zbirali tako kvantitativne 
kot kvalitativne podatke.  

3. Kvantitativni podatki 

Zbrali smo statistične podatke o številu primerov, ki jih je Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju VČP) letno obravnaval na 
področju diskriminacije, socialne varnosti in pravic otrok.  

d) Diskriminacija 

Preglednica 1: Število obravnavanih primerov diskriminacije  

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Št. obravnavanih primerov  67 61 74 80 75 76 65 68 

 

Podatki v preglednici prikazujejo, da je število obravnavanih primerov od leta 2010 do 2013 naraščalo, nato se je število 
obravnavanih primerov začelo nižati. Leta 2010 in 2017 je VČP obravnaval podobno število primerov. Podatki za leto 2018 niso 
primerljivi z podatki ostalih let, ker se je spremenila metodologija spremljanja podatkov.  

Znotraj področja diskriminacije smo podrobno pregledali še kategorije nacionalnih in etičnih manjšin, enakih možnosti po spolu 
in enakih možnosti glede na telesno in duševno nezmožnost (invalidnost). 

Preglednica 2: Število obravnavanih primerov diskriminacije nacionalnih in etničnih manjšin  

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
9 https://www.ess.gov.si/_files/7100/Analiza_DBO.pdf 
10 Poročila Varuha človekovih pravic so dostopna na povezavi: http://www.varuh-rs.si/porocila-zou-upr/letna-
porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/ 



STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
CRP V5-1921 – PRILOGE H KONČNEMU POROČILU 1-6 

 

Stran 24 od 41 

Št. obravnavanih 
primerov 24 28 20 33 33 24 29 27 

V podatke o številu obravnavanih primerov za nacionalne in etične manjšine je vključeno tudi število obravnavanih primerov 
Romske skupnosti. Vendar točnih podatkov za Romsko skupnost nismo zaznali. Izjema je leto 2018, kjer se prvič pojavijo podatki 
o položaju in pravicah romske skupnosti oziroma njenih pripadnikov. In sicer so v letu 2018 obravnavali 13 takih primerov.  

Preglednica 3: Število obravnavanih primerov diskriminacije glede na enake možnosti po spolu 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

5 3 1 0 4 1 2 3 8 

VČP je v zadnjih desetih letih obravnaval zelo malo primerov diskriminacije glede na spol. Najmanj v letu 2013, kjer niso zabeležili 
nobenega primere. Največ pa v letu 2018, ko so zabeležili 8 primerov diskriminacije glede na spol.  

Preglednica 4: Število obravnavanih primerov diskriminacije enakih možnosti glede na telesno in duševno nezmožnost 
(invalidnost) 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. 
obravnavanih 
primerov 

16 25 22 14 11 24 

Od leta 2013 VČP beleži podatke o enakih možnosti ljudi z oviro. Največ primerov diskriminacije ljudi z oviro je VČP obravnaval 
leta 2014 (14), najmanj pa leta 2017 (11).  

e) Socialna varnost 

Podatki za socialno varnost so razdeljeni na dve časovni obdobji. Prvo obdobje je od leta 2010 do leta 2012, drugo obdobje pa od 
leta 2013-2018. Metodologija zbiranja podatkov se je po letu 2012 namreč spremenila.  

Preglednica 5: Število obravnavanih primerov socialne varnosti za obdobje 2010-2012 

Leto 2010 2011 2012 

Št. 
obravnavanih 
primerov 

449 418 720 

 

Preglednica 5.1.: Število obravnavanih primerov socialne varnosti za obdobje 2013-2018 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

285 287 231 242 203 269 

 

V obeh obdobjih (2010-2012 in 2013-2018) je mogoče spremljati podatke za: institucionalno varstvo, revščino in nasilje.  
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Preglednica 6: Število obravnavanih primerov institucionalnega varstva 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

30 26 31 46 52 46 42 37 77 

V prvem obdobju beleženja podatkov (2010-2012) je število obravnavanih primerov skoraj enako. Največje število obravnavanih 
primerov je bilo leta 2012 (31). Za drugo obdobje (2013-2018) pa je število obravnavanih primerov, glede na prvo obdobje, 
poskočijo. In sicer je VČP leta 2018 obravnaval 77 primerov.  

Preglednica 7: Število obravnavanih primerov revščine - splošno 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

28 13 27 33 19 20 24 19 9 

Podatki o številu obravnavanih primerov revščine iz leta v leto nihajo. Najmanj primerov revščine je zabeleženih leta 2018 (9), 
največ pa leta 2013 (33).  

Preglednica 8: Število obravnavanih primerov nasilja - povsod 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

16 17 6 17 17 9 8 7 13 

Število obravnavanih primerov nasilja je za obdobje 2010-2014 konstantno (16-17) (z izjemo leta 2012). Po letu 2014 je število 
zabeleženih primerov revščine upadlo.  

 

f) Pravice otrok 

Preglednica 9: Število obravnavanih primerov pravic otrok 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Št. obravnavanih 
primerov 

337 314 318 474 464 375 422 341 

Podatki v preglednici prikazujejo število obravnavanih primerov glede pravic otrok. VČP je najmanj primerov zabeležil leta 2011 
(314), največ pa leta 2015 (375). Sicer pa so podatki za leto 2010, 2011 in 2012 podobni, od leta 2013 do leta 2016 pa se število 
obravnavanih primerov poviša. Leta 2017 pa ponovne pade. Podatki za leto 2018 niso primerljiv z ostalimi leti, ker je metodologija 
zbiranja podatkov spremenila. Enotni podatki so se v vseh osmih letih zbirali za kategorije rejništva, skrbništva, zavodskega 
varstva; otroke s posebnimi potrebami; otroke manjšin in ogroženih skupin; nasilja nad otroki v družini in nasilja nad otroki zunaj 
družine. Te bomo predstavili v spodnjih preglednicah. 

Preglednica 10: Število obravnavanih primerov rejništva, skrbništva, zavodskega varstva 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

21 22 11 25 35 22 62 28 21 

Podatki kažejo, da je VČP najmanj primerov rejništva, skrbništva in zavodskega varstva obravnaval v letu 2012, 11 primerov. 
Največ pa v letu 2016, kar 62.  
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Preglednica 11: Število obravnavanih primerov otrok s posebnimi potrebami 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

18 21 28 47 52 43 37 25 32 

VČP je največ primerov otrok s posebnimi potrebami obravnaval v letih 2013 (47), 2014 (52) in 2015 (43). V preostalih letih se je 
ta številka gibala med 18 in 37 primerov. 

Preglednica 12: Število obravnavanih primerov Otrok manjšin in ogroženih skupin 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

1 1 0 0 1 3 8 0 0 

Število obravnavanih primerov otrok manjšin in ogroženih skupin je v zadnjih desetih letih zelo malo. V letih 2012, 2013 in 2017 
VČP ni zabeležil niti enega takega primere. Največ primerov je bilo zabeleženih v letu 2016 (8).  

Preglednica 13: Število obravnavanih primerov nasilja nad otroki v družini 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

24 10 11 31 30 17 24 11 15 

Iz tabele lahko razberemo, da je bilo najmanjše število obravnavanih primerov nasilja nad otroki v družini  v letih 2011 (10), 2012 
(11) in 2017 (11). Največ primerov nasilja nad otroki v družini pa je bilo v letih 2013 (31) in 2014 (30).  

Preglednica 14: Število obravnavanih primerov nasilja nad otroki zunaj družine 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. obravnavanih 
primerov 

15 7 11 22 20 20 10 6 2 

Število primerov nasilja nad otroki zunaj družine je bilo najmanj v letih 2011 (7), 2017 (6) in 2018 (2). Največ zabeleženih primerov 
nasilja nad otroki zunaj družine, je bilo podobno kot nasilja nad otroki v družini, v letih 2013 (22), 2014 (20) in 2015 (20).  

4. Kvalitativni podatki  

Naredili smo pregled primerov, ki jih je VČP navedel v letnih poročilih, za obdobje 2010-2018. Primere diskriminacije smo zbirali 
na področju šestih skupin:, ljudje z oviro, ljudje s težavami v duševnem zdravju, Romi, otroci in mladostniki, ženske ter stari ljudje.  

Skupine so se med seboj prepletale, tako je na primer v skupini hendikepa moč najti primere starih ljudi, Romov in žensk. V skupini 
Romov lahko najdemo primere diskriminacije žensk, otrok in duševnega zdravja.  

V primerih smo iskali intersekcijo med spolom, oviranostjo, socialnim statusom, starostjo in etično pripadnostjo.  

g) Ljudje z oviro 

Število primerov diskriminacije ljudi z oviro za obdobje 2010-2018, ki smo jih obravnavali je 59. V letu 2010 je bilo pet primerov, 
2011 devet primerov, 2012 sedem primerov, 2013 štiri primere, 2014 deset primerov, 2015 šest primerov, 2016 pet primerov, 
2017 šest primerov in 2018 sedem primerov. Diskriminacijo ljudi z oviro smo zaznali na številnih področjih: 27 primerov 
diskriminacije, 7 primerov socialnih zadev, 6 primerov omejitve osebne svobode, 4 primere v pravosodju, 3 primeri na področju 
stanovanjskih zadev, 2 primera na področju ustavnih pravic, 2 primera na področju upravnih zadev, 2 primera na področju 
delovnega razmerja, 2 primera na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 2 primera na področju zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, 1 primer na področju zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev 
in 1 primer v policijskih postopkih. 
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Največ primerov diskriminacije ljudi z oviro je bilo na temo dostopnosti. In sicer, osebe, ki ne slišijo so vložile pobudo na VČP za 
pravico do spremljanja predreferendumskih soočenj na RTV Slovenija v znakovnem jeziku. Oseba, ki ne sliši je opisala primer, ko 
so na naslov prebivališča, kjer živi z družino, prišli policisti Policijske postaje (PP) Maribor II. Ker so vsi člani njegove družine gluhi, 
je policistom pokazal izkaznico gluhih in zaprosil, da pokličejo tolmača, ki gluhi osebi pripada v skladu z Zakonom o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika. Policisti njegove prošnje po tolmaču niso upoštevali, temveč so postopek nadaljevali, zato se je 
temu uprl. Policisti pa so zoper njega in njegovega sina uporabili prisilna sredstva in ju pridržali. 

Osebe, ki ne vidijo pa si prizadevajo za prilagoditev semaforjev slepim in slabovidnim. V poročilu je tudi naveden primer ženske, 
ki je obiskala trgovino Harvey Norman v Ljubljani, tam pa ji niso dovolili vstopiti z njenim psom – vodičem slepih, čeprav je imel 
pripadajočo oprsnico z vodilom in vsemi oznakami. Drugi primer, opisuje pobudo s strani slabovidne osebe s priznanim statusom 
oseba z oviro. Pobudnica je prosila za posredovanje VČP pri Finančni upravi Republike Slovenije v zvezi z izdajo odločbe o odmeri 
dohodnine v velikosti pisave, ki bi jo bila ob svoji slabovidnosti sama sposobna prebrati. Prav tako je revščina tudi ovira za 
dostopnost, kot prikazuje naslednji primer: oseba, ki ne vidi bi si želela imeti brajevo vrstico (novejši pripomoček, ki slepim 
omogoča delo z računalnikom), vendar si je ne more privoščiti. 

Ljudje z gibalno oviro so pritožili zaradi diskriminacije na podlagi oviranosti na uradu za delo. Namreč prostori urada za delo niso 
dostopni za osebe z oviro in so uslužbenci urada primere obravnavali nedostojno ter žaljivo- na hodniku v pritličju stavbe. Osebe 
z gibalno oviro si tudi prizadevajo za ureditev parkirnih mest za ljudi z oviro v ulici, v kateri prebivajo. Prav tako potrebujejo dvigala 
v večstanovanjskih stavbah, kot prikazuje naslednji primer osebe z oviro, ki je brez nog in je pri svojem gibanju je vezan izključno 
na uporabo vozička. Skupaj z materjo je živel v stanovanjskem bloku, ki je brez dvigala. Težave se pojavljajo tudi pri dostop na 
volišča, ki so uvrščena na seznam volišč, prilagojenih osebam z oviro, vendar so omejena s stopnicama. Ljudje z oviro so tudi 
diskriminirani pri ureditvi pravice do nakupa subvencionirane vozovnice v javnem linijskem prevozu. Posebno študentje z oviro, 
saj študentka, ki zaradi svoje gibalne oviranosti ne more uporabljati javnega linijskega prevoza, mora stroške prilagojenega 
prevoza do kraja izobraževanja in nazaj v celoti kriti sama. 

Ljudje z oviro so navajali primere diskriminacije pri delu. In sicer, so izpostavili problem dolgotrajnega postopka uveljavljanja 
pravic iz invalidskega zavarovanja, različne nepravilnosti pri delu, predvsem s področja varstva pri delu. 

h) Ljudje s težavami v duševnem zdravju 

Na področju duševnega zdravja smo za obdobje 2010-2018 zasledili 20 obravnavanih primerov. V letu 2010 so bili štirje primeri, 
v 2011 šest primerov, v 2012 en primer, 2013 trije primeri, 2014 dva primera, 2015 en primer, 2016 dva primera, 2017 en primer 
in 2018 en primer. Diskriminacija na področju duševnega zdravja se je pojavila na naslednjih področjih: 14 primerov na področju 
omejitve osebne svobode, 3 primere na področju socialnih zadev, 2 primera na področju izvrševanju nalog in pooblastil državnega 
preventivnega mehanizma ter 1 primer na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Obravnavani primeri opisujejo diskriminacijo znotraj psihiatričnih bolnišnic na oddelku pod posebnim nadzorom: kršene pravice 
do dostopa do zastopnika, prepoved uporabe mobilnega telefona, ljudje so na oddelku pod posebnim nadzorom ves čas v nočnih 
oblačilih, privezovanje ljudi brez ustreznega nadzora, zato privezovanja traja predolgo. Ljudje se med privezom tudi poškodujejo. 
Poročila navajajo tudi primere, ko osebe ob vstopu na oddelek pod posebnim nadzorom niso razumele kaj podpisujejo ali pozneje 
s sprejemom in zdravljenjem niso več soglašale, vendar bolnišnica tega ni upoštevala. Prav tako so ljudje nameščeni na varovani 
oddelek brez privolitve na podlagi sklepa sodišča. Oseba, ki  je prejela sklep sodišča o ustavitvi izvajanja varnostnega ukrepa 
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu šele, ko je zanj sama zaprosila, poleg tega ni bila 
povabljena k sodelovanju v tem postopku. Čeprav je sodišče s sklepom ustavilo izvajanje ukrepa, ni bila zagotovljena namestitev 
osebe v drugo primerno ustanovo, in to navkljub ugotovitvi izvedenke, da je potrebna namestitev osebe v varovani oddelek 
socialnovarstvenega zavoda. 

i) Romi 

Na področju Romske skupnosti je VČP v obdobju od 2010-2018 zapisal 42 primerov diskriminacije Romske skupnosti. V letu 2010 
tri primere, 2011 šest primerov, 2012 tri primere, 2013 dva primera, 2014 štiri primere, 2015 štiri primere, 2016 štiri primere, 
2017 štiri primere in 2018 dvanajst primerov. Področja na katerih je moč zaznati diskriminacijo nad romsko skupnostjo so: 20 
primerov na področju diskriminacije, 12 primerov na področju nacionalnih in etničnih skupnosti, 5 primerov na področju ustavnih 
pravic, 2 primera na področju gospodarske javne službe, 1 primer na področju okolja in prostora, 1 primer na področju 
stanovanjske zadeve in 1 primer na področju varstva otrokovih pravic. 

Navedeni primeri v poročilih opisujejo številne diskriminacije romske skupnosti. Spodbujanje nestrpnosti pri poročanju 
komercialne televizije, radiju in časopisu. Zapostavljanje (diskriminacija) dela romske skupnosti, lokalnih romskih skupnosti in 
civilnopravnih organizacij romske skupnosti pri možnosti za udeležbo v Svetu romske skupnosti RS. Javno spodbujanje sovraštva 
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in nestrpnosti zoper Rome. Poročilo VČP opisuje primer osebe, ki je morala na Zavodu RS za zaposlovanje s potrdilom Zveze 
Romov Slovenije (ZRS) dokazovati pripadnost romski skupnosti.  

Veliko število primer diskriminacije glede neenakih možnosti Romske skupnosti je na področju osnovnih življenjskih potreb. 
Romska naselja nimajo urejenega dostopa do pitne vode, sanitarij, kar pomeni, da revščina med romsko skupnostjo še poglablja. 
Naslednja primera ponazarjata neodzivnost občin pri pomoči Romski skupnosti: prebivalec romskega naselja Šmihel v mestni 
občini Novo mesto je občino neuspešno prosil, da mu omogoči začasni priklop v električno omrežje. Občina Kočevje je izdala sklep 
občinskega sveta, ki zavezuje občino, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, da prepreči nenadzorovano priseljevanje Romov od 
drugod in tudi prepreči kakršno koli širjenje obstoječih naselij v Željnah in na Gričku in ustvarjanje novih v KS Šalka vas. Prebivalci 
Male Loke in širše okolice so napisali pismo, s katerim so županu občine Trebnje izrazili protest zaradi nameravane naselitve 
romske družine v občinsko stanovanje v kraju Mala Loka. 

Slovenski Sinti so zoper Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) naslovili protestno pismo, ki je avgusta leta 2010 na populaciji 
gorenjskih Sintov izvedel antropološko-epidemiološko akcijo »Bela miza«. Predsednik in glavni tajnik Zveze Sintov sta zoper akcijo 
izrazila javni protest, v katerem sta jo označila za zlonamerno, neetično in nemoralno ter jo primerjala s poskusi zdravnikov v 
nacistični Nemčiji.  

Na področju otrok smo zaznali dva primera. Prvi naslavlja temo nizke precepljenosti romskih otrok Novem mestu. Drugi pa zvezi 
z prevozom šoloobveznih romskih otrok, ki nimajo zagotovljenega brezplačnega prevoza v šolo, kljub temu, da je šola precej 
oddaljena od njihovega doma ter da je pot do šole nevarna (ni pločnikov, javne razsvetljave, označenih prehodov za pešce in 
podobno). 

j) Otroci in mladostniki 

V poročilih VČP za obdobje 2010-2018 smo zajeli 50 primerov diskriminacije otrok in mladostnikov. V letu 2010 je bilo osem 
primerov, 2011 je bilo dvanajst primerov, 2012 trije primeri, 2013 pet primerov, 2014 pet primerov, 2015 trije primeri, 2016 šest 
primerov, 2017 pet primerov in 2018 trije primeri. Primeri diskriminacije otrok so bili opisani na področjih: 26 primerov na 
področju varstva otrokovih pravic, 7 primerov na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 6 primerov na 
področju omejitve osebne svobode, 3 primeri na področju pravosodja, 2 primera na področju stanovanjskih  zadev, 2 primera na 
področju socialnih zadev, 2 primera na področju diskriminacija, 1 primer na področju upravnih zadev in 1 primer na področju 
delovnih razmer. 

V pobudah za obravnavo, ki jih je prejel VČP za področje otrok in mladostnikov so primeri žensk (tudi tujih državljank) v priporu v 
Zavodu za prestajanje kazni zapora in nimajo stikov z otroci.   

VČP pogosto tudi prejema pobude na temo nameščanja mladoletnih otrok s kompleksnimi težavami, za katere v mreži ni mogoče 
najti ustrezne oblike pomoči in namestitve. To se je še zlasti problematično pokazalo v primeru otroka tujca, pri katerem je bilo 
zaradi suma trgovine z otrokom potrebno tudi intenzivnejše varovanje. Ter tudi v primeru hudo ogroženih dveh otrok, starih 14 
oziroma 15 let, ki živita sama v stanovanju, saj se je njuna mati zaradi nemoči pred zelo agresivnim vedenjem 14-letnega sina, ki 
je bil pred tem že v vzgojnem zavodu in dvakrat krajši čas hospitaliziran na pediatrični kliniki, umaknila v varno hišo. 

V poročilih so tudi opisani primeri mladoletnikov, ki so nameščeni v zavodu za prestajanje zaporne kazni Ljubljana in so bili  priprti 
skupaj s polnoletnimi priporniki. Najmlajši med njimi, komaj 16-letni in je bil nastanjen v bivalnem prostoru s štirimi polnoletnimi 
in še enim mladoletnim pripornikom. 

 Revščina otrok se kaže na večjih področjih. V osnovni šoli, kjer je učiteljica drugim učencem na šolskem dvorišču izpostavila 
deklico (in posredno celo družino), da najprej tarnajo, da nimajo denarja, potem pa vključijo otroka v plesno šolo. Na področju 
zdravstva, kjer oče ni bil več sposoben plačevati zdravstvenega zavarovanja, zaradi hude nesreče, je tudi mladoletna oseba, ki se 
je sicer redno šolala, ostala brez zavarovanja. Na področju bivanja, ženska, ki živi skupaj z dvema otrokoma v majhni vlažni sobi, 
ki ni bila primerna za življenje otrok. Na področju izobraževanja, ženska, ki je v veliki finančni stiski, sin pa stanuje v dijaškem 
domu, je moral dijaški dom zapustit, saj mati ni mogla poravnati stroškov bivanja v dijaškem domu.  

Diskriminacija otrok z oviro se kaže tako, da otroci z lažjo, zmerno hujšo in hudo motnjo v duševnem razvoju že več let obiskujejo 
pouk v zgradbi, ki je za to dejavnost neprimerna. Nekateri med njimi so poleg tega še slabovidni pa tudi gibalno ovirani in imajo 
velike težave pri premagovanju arhitekturnih ovir.  

k) Ženske 
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V zadnjem desetletju je VČP obravnaval malo število prijav diskriminacije glede na enake možnosti po spolu11. Posledično je tudi 
opisanih primerov, ki jih lahko najdemo v poročilih VČP manj. V analizo smo vzeli 10 primerov za obdobje 2010-2018. V letu 2010 
so bili opisani trije primeri, 2011 en primer, 2012 en primer, 2014 dva primera, 2015 dva primera, in 2016 en primer. Diskriminacija 
žensk se je pojavila na naslednjih področjih: 5 primerov na področju socialnih zadev, 2 primera na področju delovnih razmer, 1 
primer na področju upravnih zadev, 1 primer na področju diskriminacije in 1 primer na področju zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. 

Ženske se na področju dela srečujejo z diskriminacijo zaradi nosečnosti. Na področju nasilja v družini se prepletajo različne oblike 
nasilja (psihično, fizično, ekonomsko), revščina, spolne zlorabe in zdravstvene težave. Ženske, ki same vzgajajo otroke se prav 
tako srečujejo z revščino in stanovanjsko ter socialno stisko, zaradi katere je bil otrok nastanjen v vzgojnem zavodu. 

l) Stari ljudje 

Področje starih ljudi je najbolj razpršeno po vseh skupinah. Kljub temu se je za to skupino med letoma 2010-2018 pojavilo 11 
primerov. V letu 2010 sta bila dva primera, v letu 2013 en primer, 2014 en primer, 2015 dva primera in 2016 pet primerov. 
Področja v katerih so bili opisani primeri starih ljudi so:, 7 primerov na področju socialnih zadev, 3 primeri na področju omejitev 
osebne svobode ter 1 primer na področju okolja in prostora. 

V večini primerov, ki jih navaja VČP govorijo o institucionalni oskrbi starih ljudi v domu za stare. Beležimo primere nasilja v domu 
za stare, starostniki nimajo pravice do soodločanja o premeščanju po oddelkih, dolgo čakanje na enoposteljno sobo, eden od 
starostnikov se je pritožil VČP, ker mu v domu niso pomagali na stranišče. Nekaj je tudi primerov iz varovanega oddelka doma za 
stare, ki je namenjen osebam z demenco, saj težko odločajo o svojem položaju. V poročilu je opisan tudi primer doma za stare, 
kjer so zaposleni zahtevali, da se stanovalci prilagodijo urniku zaposlenim. Med tem, ko v zaporih primanjkuje strokovnih delavcev 
za nego in socialno oskrbo starih ljudi. Navedeni primeri tudi opozarjajo na dostopnost storitev starih ljudi, ki živijo doma in 
potrebujejo transport. 

PRILOGA 8 

STARŠEVSTVO IN OTROŠTVO 

Splošni vir: MZDSZEM12 

Vir: SURS13 

 
11 Glej Preglednica 3: Število obravnavanih primerov diskriminacije glede na enake možnosti po spolu 
12 https://www.gov.si/podrocja/druzina-otroci-in-zakonska-zveza/starsevstvo-rejnistvo-skrbnistvo-in-posvojitev/ 
13 https://www.stat.si/statweb/News/Index/7725 
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PRILOGA 9 

ETNIČNO IN RASISTIČNO OZNAČENI 

Vir: Mirovni inštitut, študija (anketni podatki)14 

 

 

PRILOGA 10 

1. ŠIFRANT SOGOVORNIKOV 

V prijavi projekta smo nameravali empirični del izvesti s celotno ekipo skupaj, v obliki 
koncentričnih krogov 8 fokusnih skupin, z deležniki na zakonodajnem, 

 
14 https://www.mirovni-institut.si/diskriminacija-na-podlagi-narodnosti-drzavljanstva-barve-koze-in-religije/ 
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socialnovarstvenem/socialnodelavnem, zdravstvenem, izobraževalnem, delovnopravnem 
področju in s predstavniki etničnih manjšin. Zaradi večmesečne prekinitve financiranja dela ekipe 
s FDV, in zaradi dejstva, da je delo na projektu potekalo v času pandemije z mnogimi periodičnimi 
omejitvami javnega življenja, in zaradi z nastopom nove vlade bistvenih kadrovskih sprememb v 
sektorjih, kjer smo predvideli sogovorce, smo se odločili, da bomo fokusne skupine (razen 
zaključne javne predstavitve izsledkov projekta) opustili in namesto njih izvajali proste pogovore 
tako s posamezniki, ki so poklicno izvedeni v gornjih socialnih področjih, niso pa nujno zaposleni 
v državnih institucijah teh vrst; in s posamezniki, za katere smo vedeli, da so sami bili na 
izkušenjski strani situacij, ki so rezultat različnih strukturnih družbenih neenakosti. 

V odsotnosti strukturirane situacije deležnikov pretežno iz javnih ustanov smo premislili tudi 
format pogovorov tako, da smo spraševali predvsem o osebnih izkušnjah in mnenjih, torej smo 
merili na osebno izpovedno raven. Tudi je izbira sogovornikov potekala po dosegljivosti: nekateri, 
ki smo si jih posebej želeli, se niso odzvali, ali pa so pogovor iz različnih izrecnih razlogov odklonili: 
ker nimajo časa, saj so otroci in partner vsi doma; ker imajo preveč dela; ker ta hip okoliščine 
niso, da bi smiselno razpravljali o takih načelnih/splošnih temah; ker je zdaj itak splošna 
zmešnjava; ker imajo zdravstvene težave; ker ne bi radi pogovora opravljali po telefonu ali zoom 
povezavi. Mnoge smo nagovorili zaradi predobstoječega medosebnega poznanstva, in potem 
sledili njihovim priporočilom za nagovor njihovih znancev. Taka progresija je še posebej 
narekovala osebno izpovedni format pogovorov. 

Pri skoraj vseh sogovornikih, ki so pristali na pogovor (vsem smo razkrili namen pogovora), je bila 
temeljna orientacija pri naraciji po pričakovanjih usmerjenost v izredne razmere pandemije: 
prvenstveno so zaznavali probleme, ki jih je izredna situacija razločno osvetlila, in za katere so 
večinoma predvidevali, da se bodo med ali po tej situaciji bistveno poslabšali. Ta splošni nagib v 
katastrofizem (prim. Vasey in Borkovec, 1992; Davey 2006) smo po izsledkih teh raziskovalcev, ki 
se ukvarjajo z anksioznimi motnjami, skušali aplicirati na posplošeno anksiozne razmere in čas, 
pri čemer izvajalcev pogovorov samih nismo izvzeli; pogovori so potekali v čim bolj neformalnem 
tonu in slogu. 

Praviloma smo to zbiranje podatkov/pričevanj izvajali intervalno v časih, ko ni bilo posebnih 
restriktivnih ukrepov (npr. nemožnost izvedbe pogovora na javnem mestu ali v zaprtih prostorih). 
S petimi sogovorniki smo s privoljenjem celoten pogovor (vsak okrog 90 min) v celoti posneli, dva 
delno (jedrni del pogovora), tri preko telefonskega pogovora, dva v osebnem srečanju v zaprtem 
prostoru. Preostali se s snemanjem niso strinjali, zato smo po pogovoru z njimi preverili temeljne 
vsebine glede posameznih tematik, in njihova stališča vpričo njih zapisali. 

Šifra starost Spol Izobrazba Področje dela Tematike 
F1 60-65 ž visoka pravo Dokazljivost diskriminacije v sodnem 

postopku; mnenje o diskriminacijskih 
mehanizmih v sistemu; položaj 
samozaposlenih/privatnikov; položaj 
prisilno samozaposlenih v kulturi; 
davčni sistem 
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F2 60-65 ž visoka likovna umetnost Doživljanje statusa samozaposlenosti, 
konkretne osebne izkušnje; način 
upravljanja z dohodki; načini iskanja 
dela; komercialno vs ustvarjalno delo; 
oviranost uspešne zaposlitve za 
določen/nedoločen čas zaradi 
dolgotrajnega statusa 
samozaposlenosti; lasten pogled na 
strukturne ovire v družbenem 
sistemu 

M1 50 - 55 m visoka performativne 
umetnosti 

Lastno doživljanje izkušnje podjetnika 
v umetnosti; način pridobivanja 
financiranja; sistemske ovire pri 
pridobivanju financiranja; doživljanje 
stigmatizacij/diskriminacij zaradi 
neheteroseksualne usmerjenosti 

Ž3 60 - 65 ž visoka Družboslovje Doživljanje dolgoletnega statusa 
samostojnega raziskovalca; osebne 
izkušnje z diskriminacijo v sist; 
doživljanje strokovnega obstoja 
“zunaj sistema”; izkušnje z 
diskriminacijo znotraj poklica; ovire 
pri sodelovanju z javnimi inštitucijami 
v znanosti 

M2 40-45 m visoka osnovno šolstvo Lastna zaznava težav v šoli med 
epidemijo; strokovnost in 
zaposlovanje v osn. šolstvu; zaznave o 
diskriminaciji med in nad otroki; 
rigidnosti v sistemu; učiteljsvo kot 
feminiziran poklic; odnos starši-
otroci-učiteljski kader 

M3 30-35 m srednja medijske dejavnosti Lastno doživljanje samostojnega 
podjetništva; lastno doživljanje 
etnične označenosti; vtis o pogostosti 
in oblikah predsodkovnega vedenja 
do etnično označenih; bistvena 
znanja za uspeh, če si etnično 
označen 

Ž4 40-45 ž visoka prevajalstvo in 
lektoriranje 

Pridobivanje dela; podcenjenost dela; 
delo s tujimi in domačimi naročniki in 
predsodkovna gledanja v teh 
odnosih; kritika davčnega sistema za 
samozaposlene 

Ž5 35-30 ž visoka doktorski študij Osebna izkušnja študija na “neženski” 
tehnološki smeri; seksistični 
predsodki; predsodki do tujih 
študentov; možnosti zaposlitve; 
načrtovana poklicna pot; način 
preživljanja 

Ž6  35-40 ž visoka brezposelna Doživljanje preživljanja s honorarnim 
delom; izkušnje zaposlitev za določen 
čas v javnih ustanovah vs. zasebnih 
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podjetjih; doživljanje brezposelnosti; 
razpon dela zunaj pridobljene 
stroke/poklica 

M4 70-75 m visoka sindikalno delovanje 
– upok. 

Pogled na delavske pravice za nazaj; 
kaj so bili prelomni časi v zadnjih 30 
let; kaj je šlo narobe; kaj predvideva; 
kako se je nekoč delalo s problemi 
diskriminacije, kako danes 

Ž7 65-70 ž visoka socialno delo/varstvo Polged na razvoj socialnopolitične 
situacije v lastni izkušnji; kakšni so bili 
primeri krivic, diskriminacije in 
kršenja dostojanstva v preteklosti, 
kako se je reševalo; ocena položaja 
žensk v družbi; stigma zaradi nizko 
cenjenega in “ženskega” poklica 

Ž8 40-45 ž visoka politika Pogled na diskriminacijo po spolu in 
spolni usmeritvi; presoja slovenske 
situacije; kakšne so smiselne 
politike/ukrepi; povezani sistemski 
problemi 

Karakteristične izjave/stališča povzemamo po posnetkih/zapisih. Dobesedne oz. odobrene citate 
smo izpisovali dosledno v opombah v navednicah v študiji (z minimalnimi lektorskimi posegi), da 
besedila nismo dodatno obremenjevali, in zato, ker vzorec ni tako velik in tako strukturiran, da bi 
bilo citate smiselno ali povedno navajati na etnografski način. 

Sogovornik Izjave/stališča 
F1 V razpravni dvorani je skoraj nemogoče dokazovati diskriminacijo. 

Diskriminacije po spolu, spolni usmerjenosti, starosti, izobrazbi in etničnosti je veliko več v javnem 
sektorju kot v zasebnem. 
Poglavitni strukturni problem države je “davčni teror”. 
Strukturni problem javnega sektorja sta nepotizem in odsotnost meritokratskih meril zaposlovanja 
kadra 
Vmešavanje politike v javnem sektorju/institucijah posebnega pomena bi bilo treba ukiniti in v 
nadzorne in upravne odbore postaviti prestavnike drugih javnih interesov, npr. zbornic 

F2 Naučila sem se, da nimam nič z ministrstvom in čim manj z drugimi javnimi inštitucijami. 
Prekarcem v kreativnih dejavnostih manjka znanja o organizacijskih oblikah samostojne dejavnosti, 
to je prvo, česar sem se temeljito naučila. 
Prekarni ustvarjalci nihajo med komercialnimi naročili, ki so porazno plačana, in ustvarjalnim delom. 
Mnogim zaradi boja za preživetje ne preostane časa za ustvarjalno delo. 
Davčni sistem je, če si samozaposlen, nekakšno nesmiselno veriženje dolgov. Potrebno je 
“kupčkanje” za stroške in veliko varčevanja.  
Če si dolgo let samozaposlen, si diskriminiran pri kandidaturah za redno službo. Zaposleni sami te 
kar izrinejo. 
Smisel kreativnega dela in angažiranja v skupinah prekarnih najdem v težnji, da bi soustvarjala 
skupnost. Skupnost je tisto, kar smo najbolj izgubili. 

M1 Najbolj pomembna pri podjetništvu v kulturi so čim širša poznanstva. Če nimaš mrež, ni nič. Ne izveš 
za priložnosti, ne veš, kaj dogaja. Vsaj 30% mojega dela je mreženje. 
Z razpisi je težko, doma in v tujini. Moraš imeti tim, ki zna delat prijave. Sicer je izguba časa. Manjka 
strateška usmerjenost kulture v celoti. Kaj je nacionalna kultura, tega nihče ne ve. 



STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
CRP V5-1921 – PRILOGE H KONČNEMU POROČILU 1-6 

 

Stran 35 od 41 

Vsa kultura dela napol na moralni pogon, javna in zasebna. To bi bilo treba spremeniti s strategijo, 
z načrtom, tudi z načrtom, kako našo produkcijo prodajati zunaj. Pa tudi umetnikov, ki životarijo po 
espejih ali v težaških gig službah, ne bi bilo več. Meni je zaenkrat kar uspelo, čeprav vsako leto resno 
razmišljam, da bi vse skupaj nehal, in dajem ljudem delo, če le morem. 
Spolna usmerjenost je bila problem, posebej v mladosti. Če delaš in si uspešen, pa to mine. Z leti se 
predsodki do tebe zelo unesejo. Nič ni dosti drugače kot z ostalimi: če imaš dobre medčloveške 
odnose, si delaven, imaš stalnega partnerja, ljudje hitro pozabijo, da si gej. 

Ž3 V institucijah v znanosti vladajo nemogoči odnosi, v bistvu zaradi pomanjkanja neke temeljne 
resnosti.  
Ko si enkrat dolga leta samostojen raziskovalec (status), ne moreš več nazaj v “sistem”, ker te 
nočejo. Imajo vtis, da nisi “pravi” znanstvenik, ker pri nas mislijo, da to pomeni zaposlitev v javni 
ustanovi. To je predsodek. V teh ustanovah so krogi zaprti in vsak razpis je v resnici pisan nekomu, 
vnaprej izbranemu, na kožo. Zunaj tega predsodka ni: če imaš objave, če znaš delati in če pokažeš 
strokovnost, jih ne zanima, ali si privat ali zaposlen v ustanovi.  
Seksizma in mizoginije je v Sloveniji na vsakem koraku. Celo tako, da ljudje tega sploh ne vidijo, ker 
so taki odnosi pri nas še vedno čisto normalni.  

M2 Kovid situacija je zelo izčrpavajoča. Niso vsi učitelji enako usposobljeni npr. za delo na daljavo. Tukaj 
so velike razlike: eni so se znašli, eni pa bolj slabo. Nasploh se učitelji premalo izobražujejo. Nekateri 
z računalnikom sploh niso znali zares delati. 
Povečale so se kritike staršev na račun šole. Dandanes starši takoj začnejo groziti.  
Diskriminacije v šoli med otroki ni, ker se skrbi za to, da šibkejši otroci in otroci s problemi so 
zaščiteni, in da se jih enako obravnava. Je pa mogoče nekaj manj potrpežljivih učiteljev. Še največ 
je diskriminiranja otrok, prikritega in odkrito izrečenega, med starši. Do otrok in do drugih staršev; 
do samskih mater, imamo tudi nekaj mavričnih družin. Včasih pride do hudih insinuacij, posebej na 
svetu staršev. Ampak to so vedno eni in isti ljudje. 
Osnovno šolstvo je rigiden sistem. Zelo zelo težko je kaj premakniti. Privatno šolstvo pa gotovo ni 
rešitev.  

M3 Vse življenje sem živel kot “drugačen”. Kot otroka me to ni motilo, začelo me je tam pri kakih 12. 
letih. Zdaj ne živim več v okolju, kjer sem zrasel, tekoče govorim slovensko, tudi po videzu nisem 
tako hitro prepoznaven. Ampak zdaj vsem povem kar vnaprej, kateri skupini pripadam. 
Diskriminacije in rasizma je pri nas kolikor hočeš. Ampak v glavnem za tiste, ki so revni in na dnu 
družbe. In za ženske veliko bolj kot za moške. V visokih krogih to ni pomembno. 
Ne vem, če moje podjetništvo posebej trpi zaradi moje etničnosti. Ko sem bil v službi v javnem 
sektorju, mogoče ja. Zdaj sem samostojen in zaenkrat mi gre dobro.  
Moti me to, da v Sloveniji ni nič dinamičnega, nič ne dogaja. Veliko razmišljam, da bi se odselil. 

Ž4 Vedno sem hotela biti samostojna; nekaj let sem bila v šolstvu, in sem bila izčrpana.  
Moje delo je bilo samozaposlitveno že od vedno, še v socializmu. Ljudje mislijo, če si prevajalec, da 
si svetovljan. Mogoče je to kdaj bilo tako, zdaj pa je to delo povsem razvrednoteno. Da preživiš, 
nimaš sobot in nedelj.  
Naročniki iz tujine so še najbolj nezaupljivi. Delam prevode za kataloge komercialnih izdelkov. Ne 
zaupajo, da je neka Slovenija strokovna v prevajanju, čeprav so besedila nezahtevna. Ko imaš enkrat 
stalno razmerje, je v redu. 
Zaenkrat ne bi hotela v redno službo. Med prijatelji in znanci ne poznam nikogar, ki bi bil v svoji 
službi zadovoljen. Človeški odnosi so bolj problem kot vse drugo. 

Ž5 Ko sem še študirala, sem doživljala veliko začudenja, zakaj sem na takem faksu. Od nekaterih 
profesorjev in od študentov. Zdaj tega ne doživljam več. 
V zasebnem življenju tudi ne veljam za čudaško zaradi svoje izbire poklica/stroke. Še največ je imel 
proti moj oče, pa še to v šali, moj partner nikoli. Sem pa med študijem videla veliko diskriminacije 
do tujih študentov. In takega pokroviteljskega odnosa profesorjev. 
Ko končam doktorat, greva v tujino. Ne predstavljam si, da bi živela v Sloveniji. To, kar me zanima, 
tukaj sploh še ni. Partner je tudi iz sorodne stroke.  
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Ž6  V moji stroki (rastlinska biologija in biotehnologija) je zelo malo žensk, mogoče manj kot v tehničnih 
poklicih. Bila sem MR, po tistem sem v stroki delala samo še enkrat, v privatnem podjetju, ki je 
propadlo. 
V glavnem živim od prevajanja strokovne/moji stroki bližnje literature. Prevajam tudi leposlovna 
dela, za zabavo, za zraven. Skušam biti na tekočem s stroko. 
Še vedno iščem redno delo v svojem poklicu. Mislim, da ti doktorat še zmanjša možnosti. Če imaš 
pa zraven še tako malo delovne dobe, potem pa sploh. Proti ženskam so predsodki taki, da se jih 
ljudje niti ne zavedajo. 
Veliko sem mislila, da bi šla v tujino; ne morem zaradi družinske situacije. 

M4 Sindikalizem kot oblika boja za dostojno življenje usiha. Ni več, kar je bil. 
Diskriminacijo smo imeli velikokrat v obravnavi. Proti delavcem, med delavci, tudi nestrpnost 
delavcev proti šefom. Tega zdaj ni več. Diskriminacijo proti “Bosancem” smo v starih časih odpravili 
kar s pridigo, med seboj. Nič ni bilo formaliziranja. 
Danes so sindikati šefom podložni. Mnogi so čisto pro forma. Ne bi se čudil, če bi sindikate marsikje 
prepovedali. Oragniziranje že preprečujejo, predvsem v privatnih firmah. 
Vem, da so se prekarci skušali organizirati. Če redno zaposlenim ne uspe, tudi njim ne bo. 

Ž7 Socialno delo se je popolnoma spremenilo nekako sredi 80. let. Do tedaj smo se ukvarjali z 
resničnimi problemi, revščino, z nasiljem v družini, potem pa se je vedno več govorilo o problemih, 
ki so bolj teorija kot kaj drugega. Socialne delavke so postale birokratinje. 
Vedno je bilo veliko vsakovrstne diskriminacije. Ljudje sovražijo in obtožujejo druge, če so sami v 
stiski. Morali bi reševati dejanske stiske ljudi, vedno večjo revščino in brezposelnost. V teh razmerah 
ljudje postanejo nestrpni in netolerantni in nasilni. 
Jaz sem se pozno zavedela, da me ljudje gledajo kot “tipično žensko” po poklicu. Šele tam pri 
štiridesetih me je začelo res motiti. Takrat sem začela prepoznavati probleme mizoginije.  

Ž8 V Sloveniji je bistven problem neprepoznava problematike LGTBQI na vseh nivojih: ljudje o tem zelo 
malo vedo. Nimamo tudi družbene kulture odnosov, občutljivosti do te problematike. Vse je tako 
po domače. Ženske ti predsodki veliko bolj zadevajo kot moške, ker imamo pač patriarhat.  
Potrebno bo veliko osveščanja. Začeti se mora v osnovni šoli. V vseh delovnih okoljih. 
Še vedno tudi nimamo povsem izenačene zakonodaje na tem področju, predvsem posvojitve otrok, 
pa tudi biomedicinska pomoč pri zanositvi. In imamo vsake toliko let krizo zaradi oživitve tematike 
abortusa. Potrebno je dosledno vztrajanje pri prizadevanju po teh politikah; ko “zaspimo”, se 
dostikrat podre, kar je že zgrajeno. 

PRILOGA 11 

KONČNE OCENE IZDELKOV OSNUTKA OSVEŠČEVALNE KAMPANJE 

ŠT. OCENE 5 - 10 KOMENTAR 

1 9 10 9 10 10 8 10 5 

Super. Mogoče edino manjka nekaj, kar bi bolje nakazovalo da gre za izjavi dveh ljudi, 
ne le enega. 
Všeč mi je, da je enostavno, ampak poudarjeno, da vseeno pade v oči 
Oba napisa zelo zanimiva, morda bi obarvana prišla bolj do izraza in bi bolj izstopala. 
Sta pa zelo razumljiva, nazorna. 
Predlog je precej zgovoren, saj resnično kaže na to, da ljudje velikokrat izjavijo 
izjemno rasistično izjavo, ki jo »zapakirajo« v obliko, češ, da je to zgolj njihovo 
mnenje. 
Pomembno je opozarjati na migrantsko problematiko in nezavedni rasizem. 

2 9 10 10 10 10 6 10 6 

Oba napisa zelo zanimiva, morda bi obarvana prišla bolj do izraza in bi bolj izstopala. 
Sta pa zelo razumljiva, nazorna. 
Predlog mi zelo všeč, saj sem se tudi sama znašla v situacijah, ko so ljudje spolno 
usmerjenost od nekoga naslovili, kot, da dotična oseba išče zgolj pozornost in hoče 
biti v središču le te. 
Nisem prepričana, da bodo ljudje to samoreflektirali. Sama nisem še slišala, da bi to 
kdo govoril. 

3 8 10 8 10 10 10 9 7 Kakšna puščica oz. simbol, ki bi povezovala obe sliki 
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Mogoče nekdo, ki ni SD, ne bi razumel? 
Slika je dokaj razumljiva, s sloganom razumem pomen celotnega prikaza. 
Menim, da se ljudi z ovirami velikokrat izključuje iz raznoraznih debat, vključno o njih 
samih, češ, da niso sposobni konkretnega pogovora. Zato se mi zdi resnično 
pomembno, da se zavedamo dejstva, da se je o ljudeh potrebno pogovarjati skupaj z 
ljudmi in ne za njihovim hrbtom. 
Zdi se mi dober, ker je zares pomembno, da delamo stvari z ljudmi katerih se to 
dejansko tiče. 
Morda bi lahko bilj slogan bolj vpadljiv, še bolj jasen… 

4 5 7 6 10 7 9 10 8 

Ne vidim povezave med sloganom in opisanim namenom. Mislim, da vsi razumemo, 
da bomo enkrat stari, le ne zavedamo se, kako drugačna je starost sedaj. 
Ne pade v oči, samo iz plakata ni jasno kaj naj se potrudimo razumeti 
Morda kakšna slika, na primer; 

 
Dobro je, ker poudarja problematiko katere ne naslovimo dovolj pogosto. 
Odličen! 

5 9 6 5 10 10 10 7 5 

Všečno. Le postavitev slik ne razumem. So navpične črte simbol oviranosti? 
dvomim da bi bilo drugim jasno brez pojasnila v komentarju pod slidom 
Sicer so mi besedne igre zelo všeč, ampak sem precej prepričana, da nekdo iz stroke 
ne bo razumel, da tole govori o ne-osredotočenosti na oviro kot glavno človekovo 
lastnost. Oz. tako sem jaz dojela, ne pa da naj bi bilo to s humorjem o neumnih 
vprašanjih. Pa polvikanje me je malo zmotilo 
Razumljivo, humor in slika popestrita celotno sporočilo. 
Zdi se mi izjemno pomembno, da se zavedamo, da ovira, ki jo ima človek le tega ne 
definira, ter, da je človek mnogo, mnogo več, kot zgolj njegova ovira ali bolezen. 
Zanimivo, ker je narejeno s humorjem 

6 10 10 10 10 10 10 10 9 

Humorna 
Všeč mi je besedna igra, sploh zdaj, ko je Exatlon popularen, pa lepo je ponazorjeno s 
slikami, da bo vsak razumel 
Zelo zanimivo ter nazorno prikazano, kako se pogosto v družbi počutijo osebe z oviro. 
Ta predlog mi je izjemno všeč, saj na ironičen način prikaže realno stanje v družbi, kjer 
ni ustrezno poskrbeljeno za ustrezen dostop tudi ljudem z gibalno oviro. Prav zaradi 
tega njihovo življenje v širši družbi večkrat izgleda, kot nek poligon. 
Lahko bi bila tudi slika kakšne stavbe, ker jih še veliko nima tlančin in dvgal, da bi 
ljudem omogočila obisk ustanov. 

7 10 8 10 10 10 10 10 6 

Razumljivo sporočilo in ustrezne slike 
Zanimivo in razumljivo. 
Res je, premalo se poudarja paraolimpijski šport in premalo se ga promovira kot 
takega, da bi več ljudi hodilo navijati. 

8  7 9 7 10 10 8 5 Aktualna tematika glede na klimatske spremembe in recikliranje 

9 10 6 9 10 8 10 7 5 

Razumljivo sporočilo in ustrezne slike. šokantno 
Arhitektura je zelo konsistentno prikazana, prav tako je zrlo razumljivo, kaj želi 
povedati slika. 
Dobro poudarjen prepad med bogatimi in revnimi. 
Premalo vpadljiv slogan za tako dobro sporočilo. 

10 9 8 10 10 10 10 10 6 

V redu 
Zdi se mi pomembno, da se zavedamo, da so tudi priseljenci še vedno zgolj in samo 
ljudje, ki si zaslužijo enake obravnave oz. pomembno se mi zdi zavedanje, da ljudje 
drugim namenijo toliko pomoči in pravic, kot bi si jo želeli prejemati sami. 
Pomembno je poudariti, da imajo tudi begunci pravice, ki so nam samoumevne 

11 8 7 10 9 5 10 10 5 

Ok, bi pa lahko enako napisali potem za katerokoli stigmatizirajočo osebno okoliščino 
(osebne motnje, fizične oviranosti, bolezni, revščina, lakota, rasne neenakosti, 
ekonomsko izkoriščanje, begunstvo, brezdomstvo…). Če bi se kdo želel izobraziti, bi se 
že zdavnaj. 
Všeč mi je, enostavno, nevsiljivo, z manj znanimi besedami opominja, da obstaja še 
kaj drugega kot istospolna usmerjenost in morda vzbudi zanimanje pri bralcu 
Na humoren način pokaže globji pomen, ki ga marsikdo ne pozna. 
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12 9 9 9 10 6 10 10 9 Razumljivo sporočilo in ustrezne slike. Bolje če bi bile v ozadju še moške noge. 

13 7 10 9 10 5 10 10 6 
Manjka kakšen kontekst/slika več. 
Enako kot zgoraj 

14 8 10 10 10 6 10 10 10 

V redu 
To sporočilo bo ljudem po mojem najlažje sprejet oz. se jih bo najbolje dotaknilo od 
teh treh. 
Enako kot zgoraj 

15 6 7 10 9 9 10 10 10 

Nisem slišala za napisane predsodke niti za dilemo nezmožnosti odločanja. 
Top, zelo mi je všeč, da so prečrtane predpostavke 
Razumljivo. 
Zdi se mi pomembno zavedanje, da ljudem nikoli ni potrebno razlagati oz. 
pojasnejvati njihove spolne usmerjenosti oz. neke njihove osebne odločitve, saj nismo 
nikomu dolžni pojasnjevati zakaj smo se odločili, kot smo se. 
Pomembno je poudariti te predsodke. 

16 7 7 9 10 5 10 10 5 
Prvi stavek razumljiv. Drugega stavka ne razumem, kdo? Starši ob rojstvu? Zdravniki? 
Ljudem damo drugačen pogled na eno stvar 

17 10 9 10 9 10 10 10 10 

Res mi je všeč. 
Včasih se ne zaveš tega, dokler ni na enem mestu na kratko zapisano 
Sporočilo sem dobro razumela, vendar bi bilo morda bolj smiselno na koncu zadnje 
povedi dati vprašaj; Človekove pravice za “vse ljudi”? Tako nas prikaz pusti v 
razmišljanju o kršenju pravic neheteronormativnih parov, ki ga podpira celo 
zakonodaja (DZ, prej ZZZDR) 
Tudi geji in lejzbike so ljudje, tako kot hetero usmerjeni ljudje. Torej če gre za 
človekove pravice, so le do teh enako upravičeni prav vsi, ne glede na njihovo spolno 
usmerjenost, bravo kože itd. 
Pomembno je poudariti kje manjka »enakost« med vsemi in kje nimajo pravic. 

18 9 10 10 10 10 10 10 10 

Super, le stavki so dolgi ali jih je preveč 
Povsem razumljivo 
Menim, da je na področju dela in zaposlovanja še vedno neizmerno veliko 
diskriminacije in diskriminatornih dejanj, na katere je potrebno opozarjati. 
Enako kot na prejšnjem 

19 8 10 9 10 10 10 10 5 

Mogoče bi besedo patriarhat zamenjali s čim drugim 
Precej agresivno 
Povsem razumljivo 
Pomembno je, da se ženskam pokaže, da imajo v življenju izbiro, da se osvobodijo 
nekega nadzora in občutka manjvrednosti. 
Pomembno, da se spodbuja enakost v družbi. 

20 9 10 9 10 10 10 10 9 
Všečno 
*Morda bi bilo smiselno omeniti tudi mobing 
Pravice delavcev so prav tako pomembne kot vse ostale pravice. 

21 8 10 10 10 10 10 10 7 

V redu. 
Všeč mi je, da plakat opozarja na to, da taka vprašanja niso zakonita, saj sem 
prepričana, da mnogo ljudi, ki pač na faksu niso poslušali delovnega prava, tega ne ve. 
Zelo estetsko, zanimivo in tudi razumljivo sporočilo. 
Vprašanja o osebnem življenju delavca so na razgovoru popolnoma neprimerna in je 
potrebno ozaveščanje, da le to nikakor ne bi smelo vplivati na dejstvo, da človek dobi 
ali pa ne dobi zaposlitve. 
Zelo pomembna tema, da ženske niso obravnavane enako na razgovorih. 

22 10 9 9 9 10 10 10 9 

Razumljivo sporočilo in ustrezne slike 22-25 
''obrabljeno'' a aktualno 
Napis in slika sta razumljiva, morda bi slike mobinga, nasilja nad ženskami bile še 
dodatek, ki bi popestril in ilustriral napisano. Dodajam morebiten predlog za 
ilustracijo mobinga in nasilja. 
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Potrebno se je zavedati, da prav nikomur dan danes ni potrebno trpeti nasilja. Vsi 
imamo v življenju izbiro, ter moč, da spregovorimo in zaživimo svobodno. 
Tudi moški lahko spregovorijo in je pomembno, da se jih spodbuja k temu. 
Vsi v rubriki “spregovori” - še posebej udarni, odlični. 

23 10 9 9 10 10 10 10 9 

''obrabljeno'' a aktualno 
Menim, da je pomembno, da opozarjamo na rasizem, če smo priča le temu; npr. tudi 
v krogu prijateljev je pomembno, da jih v primeru napačne oz. diskriminatorne 
uporabe besed opozorimo na to in jim ponudimo nek bolj ustrezen izraz, ki ne 
razvrednoti drugega. 
Enako kot zgoraj 

24 10 9 9 10 10 10 10 9 ''obrabljeno'' a aktualno 
Enako kot zgoraj 

25 10 9 9 10 10 10 10 9 ''obrabljeno'' a aktualno 
Enako kot zgoraj 

26 10 8 10 10 9 9 10 10 

Razumljivo sporočilo in ustrezne slike 
Kot študentki mi je ta tema aktualna, poznam koga, ki si je kupil status s tem 
namenom (po izbiri neustreznega študija, samo za eno leto) 
Prekarno delo se vse premalo omenja v medijih in družbi 

27 10 9 9 10 9 10 10 10 

Super ideja, le pri besedi cesta sem mislila da se nanaša na cesto na sliki, ne na cesto 
kot brezdomstvo 
Iskreno žalostno, a resnično. 
Tega se dogaja vse več in ljudje si zatiskamo oči pred tem. 

28 10 10 8 8 9 10 10 10 

Sodobno, inovativno 
Nujno kakšna slikica zraven, najem se lahko prebere na dva načina. Hashtag sem 
dojela kot znak za trending, torej razširjenost tega problema 
Morda je boljše napis z ilustracijo na strani 29 
Izjemno zgovoren predlog, ki predvsem dan danes še kako drži. Glede na to, da gredo 
vse najemnine v nebo, se človek večkrat znajde v stiski, ko neve ali naj si kupi hrano, 
da ne bo lačen, ali naj plača najemnino, zato, da ne bo pristal na cesti. Gre za 
problematiko, ki je vse večja in večja, ter jo je potrebno nagovarajti. 
Stanovanjska problematika je zelo velik problem v zadnjih letih. 

29 8 10 8 10 9 10 10 10 

Neroden prikaz. Bolje, če bi bil cel človek na sredini in bi na eni strani v roko sprejemal 
ključe, v drugi pa odvrgel jabolko 
Razumljivo in nazorno. 
Predraga stanovanja, še posebno za mlade in stare 

30 7 9 9 10 10 10 10 5 

Besedilo zanimivo, a deluje nepregledno in neurejeno 
*nalašč telefonska ni slovenska? 
Sporočila so jasna, razumljiva, prikazujejo konkretne stiske tako mladih, kakor tudi 
starih in to se mi zdi pomembno. So tudi zelo privlačne za bralca. 
Izjemno pomemben predlog. Tudi sama sem se že znašla v situaciji, ko me niso 
sprejeli na določeno delovno mesto, kot študenta, zaradi dejstva, da na dotičnem 
področju nisem imela izkušenj. Torej nihče nam noče dati izkušenj, hkrati pa nas nihče 
noče sprejeti na delovno mesto, ker nimamo izkušenj? Kljub temu, da bi se vsega 
lahko naučili, se vedno znova poudarjajo izkušnje. 
Pomembno za vse, ki se ne zavedajo kako težko je dobiti službo 

31 7 7 10 10 6 8 10 5 

Enako kot zgoraj 
Sporočila so jasna, razumljiva, prikazujejo konkretne stiske tako mladih, kakor tudi 
starih in to se mi zdi pomembno. So tudi zelo privlačne za bralca. 
Na prvi pogled težko razumljiv slogan 

32 7 8 9 10 5 8 10 5 

Enako kot zgoraj 
Sporočila so jasna, razumljiva, prikazujejo konkretne stiske tako mladih, kakor tudi 
starih in to se mi zdi pomembno. So tudi zelo privlačne za bralca. 
Težko razumljivo na prvi pogled 

33 8 9 10 10 10 10 10 10 

V redu sporočilo, slabo berljivo 
Humor in rime, fino 
Odlično izpostavljena problematika prekairiata. 
Pomembno izpostaviti stisko mladih 

34 8 8 7 9 5 10 10 5 

Ni povsem razumljivo. Delež starih revnih žensk je visok, kar je zaskrbljujoče, me pa 
moti, da je rdeči stavek posplošen na celotno staro (materinsko?) žensko populacijo. 
Zakaj mati? Mišljeno kot babi, mama? 
Tole ni čisto jasno, kaj je z odstotki, kako je definirana revščina 
Zelo nazorno predstavljeni in konkretno podkrepljeni podatki s statistiko. 
Statistični podatki zmeraj pomagajo pri razumevanju 

35 7 9 9 9 9 10 10 5 
Enako kot zgoraj. Poleg tega pa je 28% bližje vsaki četrti (25%) ženski kot vsaki tretji 
(33%). Neprimerno se mi zdi podatke navajati drugače, zgolj zaradi boljšega efekta. 
Prosim, dodajte pike, da bo smiselno. 
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Zelo nazorno predstavljeni in konkretno podkrepljeni podatki s statistiko 
Statistika zelo pomembna. 

36 6 7 9 9 10 10 10 5 

Ob sliki nisem pomislila na razliko med spoloma, temveč bolj na splošno ekonomsko 
razliko med ljudmi oz. razliko v življenjskih poteh po končani gimnaziji. 
dokaj nerazumljivo brez podpornega teksta 
Lepo predstavljen položaj žensk v družbi (patriarhat) 
Zdi se mi pomembno, da se zavedamo, da je življenje nepredvidljivo in da se nam 
lahko zgodijo stvari na katere se nismo imeli prilike prirpaviti. Resnično menim, da v 
življenju nimajo vsi enkih možnosti, saj se nas življenje dotakne na različne načine, na 
katere nimamo vpliva. 
Neenakost med spoloma je vse večja, dobro opozarjati na to. 

37 9 6 7 10 10 10 10 10 

Dobro sporočilo, všeč mi je rima 
Nazorno predstavljene pasti prekariata, njegova temna plat, na ljudem primeren in 
razumljiv način. 
Pomembno opozarjati na prekarno delo 

38 8 9 10 10 10 10 10 10 

V redu. Dizajn ni najboljši 
Smešno! 
Zelo zanimivo, tudi humorno, da pri ljudeh vzbudi pozornost in jih opozarja  na 
dejansko stanje v družbi, ki je zastrašujoče. 
Resnica. Dan danes si mladi praktično, brez doživljenskega kredita ne moremo 
privoščiti nakupa stanovanja ali hiše za naše bodoče družine. Vse več je tudi tega, da 
mladi, kljub službi niso kreditno sposobni in se že v samem začetku ne morejo 
zakreditirati, kaj šele, da bi razmišljali o nakupu nepremičnine. 
Kruta realnost, ampak pomembno da izpostavimo 

39 8 9 10 10 10 10 10 10 
Lepši dizajn kot zgoraj, škoda da ni vse na jumbo plakatu 
Enako kot 38. 
Enako kot prejšnji 

40 9 8 7 9 10 10 10 5 
Lepo zastavljeno, a nepregledno 
*razumljivo in zanimivo,morda le bolj barvito, da je bolj opazno. 
Razumljiv vsem in še primeri iz vsakdanjega življenja. 

41 7 8 7 9 10 8 10 10 

Se mi zdi, da smo zakladi. Zdi se mi malce determinističen. Tudi če misliš da nimaš 
prihodnosti, je vsak še vedno zaklad, ima talente, sposobnosti in osebnost. Da je 
oseba dragocena, ne temelji zgolj na tem ali ima/bo imela službo ali ne. 
*razumljivo in zanimivo,morda le bolj barvito, da je bolj opazno. 
Kljub temu, da se poudarja, kako smo mladi za skupnost pomembni, menim, da se 
premalo pozornosti in pomoči namenja mladim, zaradi česar se vse več mladih seli v 
tujino. 
Manjka kakšna slika še 

42 8 8 9 10 10 8 9 5 

V redu. Nič posebnega, saj so bili kakšni prejšnji na podobno temo boljši. 
Zanimivo, nazorno in estetsko. 
Dan danes mlade družine in tudi nekateri starejši zaradi mnimalnih plač živijo iz 
meseca v mesec oz. iz rok v usta, kar je izjemno velik problem. 
Slika ni dovolj nazorna, čeprav je napisano 
Odlično sporočilo, a, lahko bi bil še bolj udaren 

43 10 9 10 10 10 10 10 5 

Zelo sodobno in zanimivo 
mogoče bi bilo bolj jasno s podpornim tekstom – da se razume kot ustvarjanje družine 
in ne kot njegova primarna družina (starši, sorojenci 
Dobra slika 
Top!! 

44 10 10 10 10 10 10 10 7 

Super 
jasno in sporočilno 
Veliko mladih ima morda želje po otrocih, pa si jih zaradi racionalnega razmišljanja ne 
more »privoščiti« saj jim zaradi nizkih plač ne bi mogli zagotoviti dostojnega življenja. 
Dobra slika 
Top!! 

45 9 8 10 10 7 10 10 5 
Težko ocenim resničnost, ker za tak primer nisem slišala in nimam osebnih izkušenj 
Dobro problematizira izzive žensk ter diskriminacijo na del. mestu. 
Dobro to poudariti 

46 10 10 10 10 10 10 10 9 

Top! 
Zelo zanimivo & razumljivo. 
Mlade družine se dan danes neprestano srečujejo z dilemo, ali denar nameniti za 
hrano, ali pa otrokom omogočiti nakup šolskih potrebščin. Sama menim, da bi država 
morala poskrbeti za mlade družine, da do takšnih absurnih dilem sploh ne bi prihajalo, 
zato mi je ta predlog izjemno všeč. 
Dobra slika 
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