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POVZETEK 

Projekt se je ukvarjal s širšimi družbenimi okolnostmi in odnosi, ki jih zaznamuje visoka 

ogroženost udeleženih za diskriminacijo. To družboslovno analizo smo potem vzporedili z 

zakonsko opredeljenimi osebnimi okoliščinami in področji družbenega življenja, kot jih na 

podlagi zakona uporablja Zagovornik. Ugotovili smo strukturo okolij, ki jih ogrožajo 

medosebna, sistemska in strukturna diskriminacija, in predlagali angažma Zagovornika v obliki 

posebnih poročil in osveščevalnih akcij. Sami smo osnutek multitematske osveščevalne akcije 

izvedli z skupino avtorjev, študentk in študentov Fakulteta za socialno delo Univerze v 

Ljubljani, in preverjali s še dvem skupinama izmed študentske populacije na tej in na Pravni 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Nekatera odstopanja in precizacije v vsebini in težiščih ter 

metodologiji so bila sproti dogovorjena z naročnikom, Zagovornikom načela enakosti. 

Poseben pečat je raziskavi dalo dejstvo, da je čas poteka projekta skoraj natančno sovpadal s 

pandemijo COVID-19, kar smo prepoznali kot posebej primeren čas za izvedbo projekta, saj 

smo pričakovali, da se bodo tematike, ki so predmet raziskave, v pogojih te splošne 

javnozdravstvene nevarnosti in posebnih ukrepov, ki so se s presledki izvajali od marca 2020 

dalje, posebej izostrile jedrne problematike raziskave. Pričakovanje je bilo upravičeno: ne le, 

da so se zaostrile določnice načrtovanih problematik; lahko smo študiji v dogovoru z 

Zagovornikom dodali novo tematiko, ki smo jo delovno poimenovali “ranljivost političnega 

sistema in družbenih ustanov v kriznih razmerah”, in zaznali tudi proces oblikovanja posebnih, 

heterogenih družbenih razklanosti v dojemanju te izredne situacije, ki smo jo v študiji tudi 

začetno popisali. 

Posebej smo v študiji pozornost posvečali eni od temeljnih interpretativnih zavez, ki smo si jo 

zastavili že v prijavi projekta: skozi analizo doseženo preseganje konceptualnih okvirov t.i. 

“ranljivih skupin”, in s tem povezano dosledno kontekstualizacijsko in intersekcijsko optiko.  

SUMMARY 

The project team first engaged with broader social circumstances and relationships marked 

by high vulnerability of participants to discrimination. We proceeded to compare this social 

science analysis with the legally defined personal circumstances and areas of social life as 

used by the Advocate of the principle of equality. We identified the structure of environments 

threatened by interpersonal, systemic and structural discrimination, and proposed the 
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involvement of the Advocate in the form of special reports and awareness-raising campaigns. 

We ourselves drafted a multi-thematic awareness-raising campaign with a group of authors, 

students of the Faculty of Social Work, University of Ljubljana, and checked with two other 

groups from the student population at this, and the Faculty of Law, University of Ljubljana. 

Some deviations and clarifications in the content and focus and methodology were agreed 

upon with the Advocate. 

The research process was given an extraordinary additional optic by the fact that its timing 

almost exactly coincided with the COVID-19 pandemic, which we recognized as a particularly 

suitable time, as we expected that the circumstances of the public health threat and the 

measures taken to confront it since March 2020 would highlight the core issues of the 

research. The expectation was justified: not only did the issues under investigation become 

clearer; in agreement with the Advocate, we were able to add a new topic to the study, which 

we entitled “Vulnerability of the Political System and Social Institutions in a Crisis Situation”, 

in which we were able to observe the emergence of novel, heterogeneous social divisions. 

In the study, we paid special attention to one of the basic interpretive commitments: to 

surpass the framework of the so-called “vulnerable groups” through analysis, and to achieve 

a consistently contextual and intersectional optic.  
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UVOD 

METODOLOGIJA: POTEK RAZISKAVE 

Potek raziskovalnega dela in metodoloških korakov je potekal po načrtu dela in svežnjih, kot 

so bili najavljeni v prijavi projekta in potem detajlno dogovorjeni z naročnikom. 

Najprej smo določili obseg raziskovanja tistih t.i. ranljivih skupin, ki so kot take širše 

prepoznane kot skozi čas stabilne zaradi socialnih določnic na presečiščih demografskih in 

osebnih okoliščin. Fokus zbiranja podatkov in percepcij skozi recentne raziskave je bil na 

dinamizirajočih faktorjih in problemskih razplastenosti znotraj tako določenih skupin, kjer 

smo iskali predvsem intersekcijska vozlišča demografij in socialnih statusov: npr. prekarnost, 

upokojenost, oviranost, itd., in stopenj tveganja za targetiranje z ideologijami 

dehumanizacije, ki so podlaga vsakršne diskriminacije. 

Ves čas smo po tematikah, razdeljenih med članice projekta, nabirali kliping, in sicer po dveh 

metodah: z OneNote aplikacijo za gradivo, ki smo ga želeli preučiti, in s shranjevanjem 

naborov spletnih povezav na to in ostala pertinentna gradiva. Posebej smo periodično 

preverjali relevantne objave na socialnih medijih, ki smo jih spremljali zaradi ugotavljanja 

odmevnosti teh tematik. 

Posebej smo nato izdelali interpretativno shemo, ki je prinešena v prvem poglavju tega 

poročila. Gre za sociološko razčlenitev socialnih procesov, ki dejansko generirajo 

stigmatiziranosti z različnimi diskriminatornimi izteki. 

Raziskavi smo dodali poglavje o izostritvah pertinentnih tematik med epidemijo COVID-19, 

ker je začetek našega dela malone natanko sovpadal z začetkom te javnozdravstvene krize, ki 

ob času tega zapisa še traja.  

Izrazita metodološka prilagoditev v poteku raziskave je bila opustitev načrta, da bi poleg 

opravljenih intervjujev s predstavniki, zagovorniki in preučevalci predmetnih tematik izvedli 

tudi fokusne skupine. Za to spremembo smo se odločili iz tehle razlogov: 

• Z začetkom izredne javnozdavstene situacije in uvedbo posebnih ukrepov smo 

utemeljeno pričakovali, da bodo deležniki v predmetnih problematikah tudi sami 

bistveno osredinili svoje razumevanje, izvedenost in optiko v nastalo izredno situacijo 

in njene posledice za družbene skupine, katerih člani in članice, predstavniki in 
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predstavnice ali zagovorniki in zagovornice so. Zaradi volatilne situacije se nismo mogli 

zanašati, da bi s fokusno skupino pridobili skozi prakso in empirijo preverjene poglede; 

• Izredna javnozdravstvena situacija je z začetkom posebnih ukrepov sovpadla s 

spremembo v vladi potem, ko je dne 27. 1. 2020 odstopila vlada premiera Marjana 

Šarca, in je svoj mandat nastopila vlada Janeza Janše s potrditvijo v Državnem zboru 

dne 13. 3. 2020. S tem se je delno zamenjal tudi personal v ustanovah, s katerim smo 

nameravali fokusne skupine izvajati, pripravljenost na sodelovanje pa je zaradi 

izrednih razmer in nanovo formiranih ekip v teh ustanovah bistveno upadla. 

Metodološko vrzel smo nadomestili tako, da smo: 

• Spremenili krog intervjuvancev in se odločali predvsem za sogovornike in sogovornice, 

ki problematiko poznajo predvsem izkušenjsko, kot del lastne življenjske situacije, in 

kot sogovornici pritegnili dve ekspertni konzultantki; 

• Sistematično smo sledili relevantnim javnim razpravam o predmetnih tematikah tako 

s sledenjem javnemu govoru, npr. prominentnih javnih osebnosti, ki so strokovnjaki in 

hkrati kolumnisti, kolumnistke v medijih; odmevnih avtorjev in avtoric v blogosferi ter 

na socialnih medijih; strokovnjakom in strokovnjakinjam različnih profilov, ki so svoja 

mnenja na spodbudo medijev (intervjuji, izjave, televizijski razpravni formati) javno 

podajali. Spremljali smo tudi odzive na te javne intervence na forumih in socialnih 

medijih. 

STOPNJA DOSEŽENIH CILJEV 

Prijavljeni cilji projekta so bili naslednji: 

1. Na podlagi analize in s primerjanjem podatkov iz obstoječih raziskav, analiz, študij, poročil 

in priporočil mednarodnih organizacij, sodne prakse, primerov, v katerih je bila ugotovljena 

diskriminacija, ter s pomočjo intervjujev oz. fokusnih skupin opredeliti najbolj izpostavljene 

skupine oseb, ki se soočajo z diskriminacijo na podlagi posameznih osebnih okoliščin (spol, 

narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna 

usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, 

izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina) v povezavi s področji življenja (delo in 

zaposlovanje, socialna varnost in zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, trg dobrin in 
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storitev), ki zahtevajo ukrepe za zmanjševanje posledic strukturne diskriminacije, in izsledke 

zapisati v dokumentu. 

Ta cilj je bil uresničen tako, da smo izvedli tako analizo po osebnih okoliščinah in področjih 

družbenega življenja po definicijah ZVarD, kot tudi s sociološko analizo družbenih skupin in 

agregatov, v katerih populacija, ki jih naseljuje, živi v stalnem tveganju diskriminacije, in kjer 

se v določenih okoliščinah formirajo slabo zaznane, nove z diskriminacijo ogrožene skupine in 

posamezniki. 

2. Na podlagi analize in s primerjanjem podatkov iz prve alineje opredeliti najbolj izpostavljena 

področja življenja v povezavi z osebnimi okoliščinami, ki zahtevajo ukrepe za zmanjševanje 

posledic strukturne diskriminacije, in izsledke zapisati v dokumentu. 

Ta cilj smo realizirali tako v dokumentu Dodatno poročilo kot tudi v Končnem poročilu z 

analizo in formulacijo priporočil. 

3. Na podlagi dokumentov iz prve in druge alineje pripraviti priporočila za izvedbo posebnih 

ukrepov za zagotavljanje enakosti, kot jih opredeljuje Zakon o varstvu pred diskriminacijo, 

glede na pristojnosti posameznih državnih organov, lokalnih skupnostih in nosilcev odločanja 

za izvajanje teh ukrepov. 

Ta cilj smo realizirali v Priporočilih. 

4. Seznaniti strokovno javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za 

ukrepanje pri odpravljanju strukturne diskriminacije. 

Ta cilj smo med potekom projekta realizirali z javno predstavitvijo. 

5. Seznaniti širšo javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za 

prepoznavanje strukturne diskriminacije in ukrepanje na individualni ravni. 

Na projektu je že realizirana ena objava, načrtujemo pa še vrsto nadaljnjih objav doma in v 

tujini. 
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STRUKTURNA DISKRIMINACIJA: OPREDELITEV POJMOV 

HIERARHIJA SOCIALNIH PROCESOV DISKRIMINIRANJA 

Strokovna literatura v sociologiji, behavioristiki, socialni psihologiji in sorodnih vedah prinaša 

več členitev tipov diskriminacije glede na socialne procese, v katerih se diskriminacija 

demonstrira, ali je konstitutiven del teh procesov.  

Večina avtorjev kot splošni vzrok za diskriminacijo v socialnih procesih prepoznava človeške 

raznolikosti (diversity). Tako odrekanje jasnemu označevanju družbenih hierarhij, ki nikakor 

niso kratkomalo kolaž izenačenih različnosti, zamegljuje ne le temeljne vzroke za 

diskriminacijo vseh vrst, temveč tudi preplete (intersekcije) med njimi; z besedami avtorja 

Andrewa Sayerja (2015:170),  

Medtem ko so neenakosti glede spola in rase primarno proizvod seksizma in rasizma, bi 

razredne razlike vztrajale tudi, če bi bili srednji razredi prijazni in spoštljivi do delavskega 

razreda. Neenaka porazdelitev lastnine in delitev dela ne bi bili prizadeti. Razredni predsodek 

je splošno razširjen, vendar je prej odgovor na ekonomske neenakosti kot njihov vzrok.  

Neoliberalci,1 pravi dalje avtor (ibid.), “se zdijo zelo napredni glede spola, rase, seksualnosti, 

oviranosti, in obsojajo ljudi, ki na tej osnovi diskriminirajo druge,”2 vendar dodajamo, da je 

srž problema v premolčanih ekonomskih neenakostih in posledičnih razrednih/slojnih 

razlikah. V skladu s tovrstnim premolčanjem jedrnih generativnih plasti vsakršnih diskriminacij 

mnogi avtorji v družboslovju3 klasizem izpuščajo iz naborov tipologij diskriminacije.  

 
1 Čeprav so definicije neoliberalizma različne, so večini skupne tele oznake: politični sistem, ki sloni na 
prostotržnem kapitalizmu, zakonski deregulaciji kapitala in trga in omejevanju vloge nacionalnih vlad ob 
hkratni globalizaciji temeljnih ekonomskih mehanizmov blaga in trga. Teoretiki pogosto poudarjajo tudi 
kompetitivnost kot temeljno načelo neoliberalizma in njegovo navidezno “neideološkost”, ker je tako 
vseobsegajoč, da je komajda prepoznan kot ideologija, saj se predstavlja kot “naraven” sistem odnosov med 
ljudmi in družbami.  
2 Eden od najbolj izpostavljenih vidikov t.i. identitetnih politik je trud znotraj akademe in dela političnega 
“sredinskega” razreda za politično korekten govor in vedno novo semantično izogibanje diskriminatornemu 
govoru: tako se npr. tudi v strokovni literaturi namesto “brezdomca” od nedavna uporablja sintagma “oseba z 
izkušnjo brezdomnosti”, ker je prvi izraz zaznan kot stigmatizacija. Taka občutljivost v izražanju naj bi sama po 
sebi vodila k spremembi družbene nastrojenosti (attitude) in praks v odnosu do deprivilegiranih. Kritiki 
politične korektnosti poudarjajo, da je tako pričakovanje prazno. V akademskem tisku se odvijajo razprave pro 
et contra; za poljudnejše, četudi kontroverzno razumevanje problema glej npr. 
https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-
division; https://belonging.berkeley.edu/identity-politics-friend-or-foe. 
 3 Premolčanost temeljnih socialnoekonomskih faktorjev strukturne diskriminacije v družboslovni produkciji je 
večinska že vsaj štiri desetletja; šele slabo desetletje nazaj so veliki comeback doživele (neo)marksistična 
analiza, analize na podlagi sistemske teorije, kritike (neoliberalnega) kapitalizma in patriarhalizma, kritična 

https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division
https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division
https://belonging.berkeley.edu/identity-politics-friend-or-foe
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Večina sistemizacij diskriminacije glede na socialno umeščenost in aktersko strukturo 

pojavnosti razlikujejo med medosebno, institucionalno in strukturno (prim. npr. Pincus 1996), 

pri čemer je prva epizodna ali oportunistična (priložnostna), imenovana tudi neposredna; 

druga pojavno omejena predvsem na vsakovrstne delovne kolektive, soseske in druge 

stabilnejše agregate, imenovana tudi sistemska ali posredna; tretja pa nenamerna, 

brezosebna, avtomatična, redna in ponavljajoča se posledica temeljnih orientacij širšega 

družbenega sistema, ki zaradi takih konstitutivnih naravnanosti (ekonomije, politik, vrednot) 

nehote, vendar redno in konsistentno ustvarja ranljive posameznike in skupine, in se različno 

poimenuje kot strukturna, sistemska, sistematična. 

Svet Evrope v sekciji Projekti4 predstavlja raziskavo, ki uveljavlja npr. razumevanje izraza 

sistemska diskriminacija kot sinonima za strukturno: 

Sistemska diskriminacija se nanaša na proceudre, rutine in organizacijsko kulturo v kakršnikoli 

organizaciji, ki pogosto ne namenoma prispevajo iztekom, ki so za manjšinske skupine manj 

ugodni kot za večino glede načel organizacije, njenih programov, zaposlovanja in nalog. 

Sistemska diskriminacija ima v literaturi mnogo imen, med njimi “strukturna diskriminacija”, 

“institucionalna diskriminacija” in “sistematična diskriminacija.” 

Organizacija CFOR, ki se posveča razreševanju konfliktov, mirovništvu in tranzicijski 

pravičnosti, govori o strukturni diskriminaciji (in strukturnem rasizmu), ki se “…nanaša na 

način, kako so skupine marginalizirane in prikrajšane zaradi diskriminatornih praks, ki so 

utrjene in normalizirane v celotni družbi.” Poudarjajo tudi “nenehno replikacijo 

diskriminatornih nastrojenosti in praks.” 

Novozelandska vladna komisija5 je strukturno diskriminacijo opredelila kot situacijo, v kateri 

… cel preplet pravil in praks prikrajša manj opolnomočene skupine, ob tem pa služi 

prednostim dominantne skupine. Strukturna diskriminacija prizadeva vsakogar, ker je sistem 

alokacije in ohranjanja socialne privilegiranosti. Tisti, ki jih sistem marginalizira, se soočajo z 

ekonomsko prikrajšanostjo in politično izolacijo. 

 
teorija rase, in radikalen feminizem z avtorji, kot so npr. Richard Wolff (ekonomija); David Graebner (politična 
antropologija); Nancy Fraser (politična filozofija), Achille Mbembe (filozofija) in mnogi drugi.  
4 https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/systemic-discrimination. 
5 Vir: https://www.hrc.co.nz/files/2914/2409/4608/HRC-Structural-Report_final_webV1.pdf 

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/systemic-discrimination
https://www.hrc.co.nz/files/2914/2409/4608/HRC-Structural-Report_final_webV1.pdf
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Za potrebe analize v tej študiji privzemamo razlikovanje med oportunistično (medosebno), 

institucionalno (sistemsko) in strukturno (konstitutivno neenakostno) diskriminacijo, ker taka 

sistematika med drugim jasno označi, da so vse tri vrste/ravni incidenc med seboj neločljivo 

povezane v vertikalno hierarhijo, pri čemer strukturno diskriminacijo gledamo kot vir za 

sistemske in oportunistične, ne pa morda obratno, kot to domneva klasizma razrešena 

predstava o vsakršni raznolikosti ljudi kot izvoru diskriminacij. 

ČLENITEV NOSILNIH POJMOV V PROCESU DISKRIMINACIJE 

Sorodno redukcijo problematike diskriminacije nahajamo tudi v deklarativnih in programskih 

dokumentih Evropske unije in Evropskega parlamenta (in cele vrste drugih organizacij in 

društev, ki se borijo proti diskriminaciji). Uveljavljen je govor o “predsodkih in stereotipih” kot 

hkrati izvoru in vsebini diskriminacije, pri čemer se oba pojma pojavljata kot neločljiva 

sintagma. Predsodki in stereotipi se lahko radikalizirajo v sovraštvo in ekstremizem, npr. v 

nedavnem kontekstu, ki se tiče antisemitizma:6 

Utrjeni antisemitski miti o zaroti in dezinformacije niso nujno nezakoniti, vendar so škodljivi. 

Perpetuirajo predsodke in stereotipe, ki lahko vodijo v diskriminacijo, marginalizacijo, 

radikalizacijo in zločine iz sovraštva (s. 4). 

Z stališča analize socialnega procesa zadnji stavek preobrača dejansko sosledje v procesu. 

Predsodek je nasledek miselnega procesa, pri katerem izoblikujemo mnenje/pričakovanje, ki 

ne temelji v empirični izkušnji. Stereotipiziranje pa je deduktiven miselni proces, pri katerem 

iz ene izkušnje, npr. s kakim Judom, usvojimo mnenje, ki ga posplošimo na vse ljudi, ki so 

Judje. Oba miselna procesa sta ključna (ne pa tudi edina) mehanizma, ki slehernemu človeku 

omogočata odločanje o preferencah in praktičnih stališčih o tako rekoč čisto vsem, in sta tako 

konstitutivna za človeškost; ne moremo se jima odpovedati, tudi če bi hoteli. 

Tisto, čemur se redukcija na “predsodke in stereotipe” izogne, je namreč socialno dejstvo, po 

katerem se v vsaki hierarhični in neenakostni družbi, v kateri so kompetitivnostni procesi 

odlikovani pred vsemi solidarnostnimi in ki neenakosti, krivice, marginalizacijo, 

diskriminacijo… upravičuje s stališči in prepričanji, ki niso zgolj predsodki ali stereotipi, temveč 

 
 6 Iz dokumenta EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life (2021-2030), datirano 5. 10. 
2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-strategy-on-combating-antisemitism-and-fostering-
jewish-life_october2021_en.pdf.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-strategy-on-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life_october2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-strategy-on-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life_october2021_en.pdf


STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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racionalizacije in apologija temeljnega neenakostnega ustroja in usmerjenosti družbe. 

Govorimo torej o prepričanjih, ki so za akterje v taki družbi nujna, da lahko funkcionirajo na 

sistematično razlikovalen, neenakosten, kompetitiven način, ne da bi se samozaznavali in bili 

zaznani kot nemoralni. Strukturna diskriminacija dejansko je sistem alokacije in ohranjanja 

socialne privilegiranosti, ki za apologijo svojega obstoja potrebuje tisto, kar imenujemo 

ideologije dehumanizacije, te ideologije pa zahtevajo verjetje, prepričanost, ideološko 

stališče: zgolj predsodki in stereotipizacije jih ne bi mogli vzdrževati. 

Vse ideologije dehumanizacije: seksizmi, starizmi, rasizmi, klasizmi, aporofobija, 

antisemitizem, anticiganizem, ksenofobija, islamofobija… slonijo na univerzalni strukturi 

verjetij o dehumaniziranem Drugem: 

• Drugi je radikalno in neodpravljivo (npr. genetsko) drugačen od nas, ni ga mogoče 

narediti za enega od nas; 

• Drugi je nevaren, toksičen, kužen 

• Drugi prakticira/ima bizarno/perverzno seksualnost 

• Drugi ima zle namene, o katerih se pretvarja 

• Drugi je sam kriv za svojo situacijo 

Med vsemi gornjimi verjetji je osrednja stalnica dehumanizacijskih ideologij prav prepričanje 

v drugačno seksualnost Drugega, ker priča o tem, da si radikalne, neodpravljive drugačnosti 

ne znamo predstavljati drugače kot psevdobiološko; ta element dehumanizacijskih ideologij 

je prvenstveno odgovoren za njihovo horizontalno modularnost, ki so zato inherentno 

intersekcijske.7 Vse imajo namreč razpon označevanja dehumaniziranih skupin, ki se 

prilagajajo najmanj po ločnicah moški/ženske in stari/mladi. Za ilustracijo, v nacistični Nemčiji 

je (mlade) Judinje zadeval stereotip, da so seksualno bohotne, zapeljivke, promiskuitetne, 

(mlade) Jude pa, da so impotentni in poženščeni, kar se je za Judinje in Jude vseh starosti 

nasploh izšlo v prepričanje, da so ženske socialne povzpetnice, ki si zlasti prizadevajo prodreti 

 
 7 To razpoznava tudi citirana EU strategija: ugotavlja, da “je rasizem lahko združen tudi z diskriminacijo in 
sovraštvom na drugih osnovah, vključno z religijo in prepričanji”, kar “zahteva intersekcijski pristop” (s.4), in pri 
tem citira študijo OSCE avtorjev Davida Grahama in Jonathana Boyda (2017; 
https://www.osce.org/files/f/documents/4/4/320021.pdf) z zgovornim naslovom: Understanding antisemitic 
hate crime: do the experiences, perceptions and behaviors of Jews vary by gender, age and religiosity? – 
Redukcija v razumevanju je v tukaj v tem, da ne gre za to, da bi se nekatere ideologije dehumanizacije 
izjemoma kombinirajo z drugimi, temveč je vsaka med njimi inherentno intersekcijska. 
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(poročiti se) v nejudovsko bogataštvo, moški pa zvijačni strahopetci, grabežljivci, finančni 

izvedenci-goljufi in izsiljevalci (prim. npr. Wehby, 2012). Končni namen Judov kot skupine je 

bil v nacistični ideologiji imaginiran kot načrtno, zarotniško uničevanje “arijske rase” in njene 

“civilizacije.” 

Vsaka dehumanizacijska ideologija ima tudi vertikalno modularnost na premici od sovraštva 

do občudovanja; to pa zato, ker enoznačna, zgolj sovražna nastrojenost do Drugega ne bi 

mogla služiti kot racionalizacija in apologija za alokacijo in ohranjanje socialnih privilegiranosti 

v sistemu. Še več: sistem sam manifestacije gole sovražnosti do Drugega prepoznava in 

kaznuje kot sovražni govor, kriminal, ekstremizem, terorizem, nasilje, torej kot manifestacije 

iracionalnosti, ki so koristim sistema privilegijev sovražne. S tako pozicijo se sistem bistveno 

apologira: za vse težave v družbi so krivi tisti, ki gojijo nerazumne predsodke, če te 

premagamo, bo družba idealna ali vsaj pretežno demokratična, izginili pa bodo tudi vsi -izmi 

in -fobije.  

Vertikalna modularnost vsake ideologije dehumanizacije se razpenja med sovražno, 

ambivalentno in dobrohotno, kot to gradacijo povzemamo po spletnem viru Medical News 

Today.8 Na primeru seksizma proti ženskam, ki ga vir prinaša, ta triada izgleda takole: 

Sovražni seksizem: ženska je manipulativna, prevarantska, zapeljuje moške, da si jih podredi, 

potrebno jo je krotiti; 

Ambivalentni seksizem: poveličevanje tradicionalnega ženskega obnašanja in obsojanje 

“nedamskega” vedenja; zaposlitev privlačne ženske, ki je potem odpuščena, ker ni sprejela 

seksualnega približevanja; razlikovanje med “dobrimi” in “slabimi” ženskami glede na slog 

oblačenja; 

Dobrohotni seksizem: prepričanje, da so ženske nedolžne, čiste, skrbeče in ljubeče, krhke in 

potrebne zaščite, lepe. 

Pomembna je trditev avtorjev, da ambivalentna prepričanja predstavljajo, kot pravi spletni 

vir, “kombinacijo dobrohotnega in sovražnega” stališča. To bi precizirali takole: ambivalentno 

 
 8 To triado s poimenovanji povzemamo po spletnem viru https://www.medicalnewstoday.com/articles/types-
of-sexism#types-overview; nanaša se posebej na seksizme, vendar je, v skladu z zgoraj povedanim, veljavna za 
vse ideologije dehumanizacije. – Ta spletni vir prinaša tudi zanimivo sistemizacijo diskriminacije z alternativnim 
poimenovanjem, ki pomensko sovpada s tistim, ki ga uporabljamo v tej študiji: medosebno (oportunistično); 
institucionalno; in internalizirano/ponotranjeno, torej strukturno diskriminacijo, ki je ena od nosilnih 
konstrukcij družbenega sistema. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/types-of-sexism#types-overview
https://www.medicalnewstoday.com/articles/types-of-sexism#types-overview
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dehumanizacijsko prepričanje ni ravno kombinacija, je pa akomodacija: pristaja na nekatere 

temeljne postulate dehumanizacije kot resnične, dejanske, “naravne”, še posebej verjetje 1 

(zgoraj), aktivno se odreka samo postulatom 2-4, hkrati pa targetirano osebo ali skupino 

nagovarja, naj svojo drugačnost primerno nemoteče živi, da ne bo tarča “negativnih 

predsodkov in stereotipizacije”, kar je udejanjenje verjetja 5. Večina reformnih, korektivnih 

naporov v neenakostni družbi temelji v prav takem ambivalentnem stališču.9 Pri sovražnem 

in dobrohotnem dehumanizacijskem prepričanju pa gre za pregovorni plati istega kovanca: 

prvi Drugega kategorično dehumanizira v manjvredno emanacijo človeštva, drugi pa v 

edinstveno, romantično, eksotično, včasih superiorno. Oboje ima primerljive, včasih 

identične, vedno pa močno škodljive socialne posledice. 

Dodajmo še, da rezultati metodološko različnih raziskovanj predstav o posameznikih in 

skupinah, ki so zaznani kot tarče dehumanizacijskih ideologij, variirajo glede na spol, starost, 

izobrazbeno stopnjo in smer, poklicno situacijo, razredno umeščenost in izrecne nazorske 

opredelitve vprašanih. Take raziskave dejansko merijo zgolj načine, kako ljudje kot 

posamezniki povzemajo svoje razumevanje javnega diskurza in diskurza moči do takih 

posameznikov in skupin, in kako ta diskurz vrednotijo skozi moralizacijsko strinjanje ali 

zavračanje predoblikovanih, ponujenih stereotipiziranih “mnenj”. Stereotipizacija in 

predsodki torej obstajajo zgolj na tej ravni, ki funkcionira kot ljudska apologija sistema ali 

način, kako si ljudje sistem razlagajo, medtem ko pri vzpostavitvi odnosov strukturne 

diskriminacije in vzdrževanju njenih mehanizmov v resnici sploh ne nastopajo, ker so ti procesi 

zavarovani s (politično in kapitalsko) močjo, s katero se elementi dehumanizacijskih ideologij 

objektivizirajo v neprizivne, temeljne “resnice” sistema samega. Izjava: “Nizka brezposelnost 

je ovira za razvoj gospodarstva, ker ni delovne sile,”10 je sporočena kot zaznana nujnost 

brezprizivne, edino mogoče, objektivne narave sistema, prikriva pa dejstvo, da to vrzel 

 
9 V evropski praksi zadnjih nekaj desetletij politike “tolerance” večinoma privzamejo idejne podlage, ki se 
največkrat generirajo v polju empiričnega družboslovja, nato pa so privzete kot temelji deklarativnih 
opredelitev in akcij za družbeno spremembo. Tipičen format je tisti, ki so ga univerzalno privzele nevladne 
organizacije, nad katerimi je v 1990. letih vladalo splošno navdušenje: akcija je stopenjska: najprej analiza, nato 
osveščanje o obstoju problema, nato akcija za spremembo nastrojenosti, nato akcija za udejanjenje 
spremenjenih mnenj v praksi. Rezultat je navadno dvojen: osvestitev na jezikovni ravni, in “inovativen model” 
“dobrih praks”, ki navadno traja le, dokler traja projekt, nato pa se pojavijo težave pri financiranju in 
vzdrževanju doseženega. Nevladniška metodologija, po ugotovitvah Kriste Brumley, praviloma utrjuje obstoječi 
družbeni red, uspehi pa so zgolj površinsko korektivni (Brumley, 2010). Markland (2020) podobno ugotavlja 
“bližino” globalnih nevladnikov “zahodnim strukturam moči in elitnim socialnim prostorom” (2020). 
10 Vir: https://nova24tv.si/slovenija/o-pred-nekaj-meseci-je-bila-problem-visoka-brezposelnost-danes-pa-
rekordno-nizka-brezposelnost/. 

https://nova24tv.si/slovenija/o-pred-nekaj-meseci-je-bila-problem-visoka-brezposelnost-danes-pa-rekordno-nizka-brezposelnost/
https://nova24tv.si/slovenija/o-pred-nekaj-meseci-je-bila-problem-visoka-brezposelnost-danes-pa-rekordno-nizka-brezposelnost/
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zapolnijo revni domači prebivalci z nizko izobrazbo, revni tuji manualni delavci, na črno 

zaposleni migrantje in prekarci.11 

Za nivo zaznave Drugega, ki ga zgoraj opisani viri označujejo kot “predsodke in stereotipe”, bi 

v resnici bolje delovala drugačna oznaka: na primer stigma, stigmatiziranost. Klasik nocije o 

stigmi, kanadski sociolog Erving Goffman (1922 – 1982), jo je v svojem znamenitem delu 

Stigma (1963) označil kot našo zaznanvo ob srečanju z Drugim, da ta po svojih “prepoznavnih 

atributih ne spada med kategorije oseb, ki so mu za pripadanje na voljo,” temveč kateri od 

manj zaželenih, da je torej Drugi  

…v skrajnem primeru skozinzkoz slab, nevaren ali šibek. Tako je v našem dojemanju 

zreduciran s cele in običajne osebe v omadeževano in zavrženo. Tak atribut/ je stigma, še 

posebej, kadar je njen diskreditacijski učinek velik; včasih se poimenuje tudi kot spodletelost, 

pomanjkljivost ali hendikep (s. 15)…. Izraz stigma bomo torej uporabljali za atribut, ki osebo 

globoko diskreditira, četudi moramo uvideti, da pri tem potrebujemo jezik odnosov, ne 

lastnosti (s.16). 

Čeprav torej Goffman sam opozori, da gre pri atributu (inherentni lastnosti) Drugega za 

zaznavo, ki ne more nastati drugače kot skozi socialni proces/odnose, se sam v nadaljevanju 

temu odreče, kar bi radi na tem mestu popravili: stigmatiziranost Drugega nikoli ni stvar 

njegovih “lastnosti”, temveč se te lastnosti konstruirajo v socialnem procesu tako, da je Drugi 

zaznamovan/stigmatiziran kot Nenaš, kar pa v nobenem primeru ne pomeni, da je naša drža 

do Drugega hkrati in takoj obremenjena s “predsodki in stereotipi” do Drugega ali Drugih v 

podobnem položaju, ali celo s kategoričnimi dehumanizacijskimi prepričanji do Drugega. Ker 

vsi poznamo pravila družbene igre, je stigmatiziranost ime za prepoznavo osebe ali skupine, 

ki je postal/a Drugi, ki je iz igre tako ali drugače izstopil/a, bila prepoznan/a kot neupravičen/a 

do udeležbe v igri, ali je bil/a iz nje izgnan/a.  

Ljudje v neenakostnih hierarhičnih družbah vsi prepoznavamo “kužnost” stigmatiziranega 

Drugega, najprej zato, ker prepoznavamo, da smo kot posamezniki in skupine brez realne 

moči, da bi mu/jim pomagali: zato imajo vse hierarhične družbe posebne ustanove, ki se s 

 
11 S sporočilno enako izjavo se je sredi novembra proslavil tudi Tibor Šimonka, predsednik GZS: “Rekordno 
nizka brezposelnost vodi do slabše motiviranosti zaposlenih za delo.” Požel je silovito zgražanje na socialnih 
medijih: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1236828783475428&id=100014449538215. 
Vir: https://www.rtvslo.si/slovenija/simonka-rekordno-nizka-brezposelnost-vodi-do-slabse-motiviranosti-
zaposlenih-za-delo/601283. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1236828783475428&id=100014449538215
https://www.rtvslo.si/slovenija/simonka-rekordno-nizka-brezposelnost-vodi-do-slabse-motiviranosti-zaposlenih-za-delo/601283
https://www.rtvslo.si/slovenija/simonka-rekordno-nizka-brezposelnost-vodi-do-slabse-motiviranosti-zaposlenih-za-delo/601283
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 16 OD 137 

položajem Drugega ukvarjajo “strokovno”, kar pomeni, “poklicno” in “nepristransko”. Da 

upravičimo svojo nemoč, se lahko odločimo za več poti:  

• Če pravilno zaznavamo, da je sistem sam sproduciral Drugega, lahko protestiramo 

proti okolnostim in ustanovam/odločujočim, ki so za konstruiranje Drugega odgvorni, 

in jih pozivamo k akciji, ali protestiramo proti njihovim akcijam; 

• Če se bojimo omadeževanja lastnega položaja, se lahko odločimo za verjetje 1 in/ali 5, 

kar konstituira predsodke in stereotipiziranje, s čimer upravičimo svojo indiferentnost 

do problema Drugega; 

• Če smo nagnjeni k personificiranju sistemskih problematik in strukturne 

diskriminacije, Drugega razpoznamo kot krivega za vse družbene težave, in usvojimo 

verjetja 1 do 5;  

• Če smo do sistemskih problematik proaktivni in usvojimo personificiranje Drugega in 

verjetja 1-5, se lahko odločimo za aktivno, javno in politično, dehumaniziranje 

Drugega, največkrat pod okriljem kake politične ideologije/gibanja. 

Dehumanizacijske ideologije in njihove socialne posledice torej nastajajo v jedru sistema 

samega in se v diskurzu moči prikazujejo kot napetosti med objektiviziranimi elementi v 

sistemu, na primer kot konflikt med javnim in privatnim sektorjem;12 medgeneracijski 

konflikt; pomanjkanje obrtniških izobrazbenih profilov in presežek intelektualnih; presežek 

družboslovno izobraženih nad naravoslovno izobraženimi; tematike ustaljenih politično-

nazorskih konfliktov, npr. rodnost, abortus, itd.  

Nedopustno naivno pa je trditi, da se “predsodki in stereotipi,” ki so zgolj pasivna 

interpretacija/racionalizacija sistema, lahko kar sami od sebe prevesijo v sovraštvo, 

ekstremizem in nasilje, ali da so sami na sebi konstitutivni za tako prevešenje: za to je vedno 

potrebno oblikovanje centra moči, ki se predstavlja kot dominantnemu sistemu nasproten, in 

ki v tej ali oni dehumanizirani skupini ljudi, ali tudi v kakem posamezniku, “prepozna” krivca 

za vse napetosti v sistemu. Ta logika temelji v opustitvi procesnega mišljenja (kateri strukturni 

dejavniki so s svojimi učinki prispevali k nastanku problema) in privedbi personifikacijskega 

 
12 Nepodpisan komentar nedavne televizijske oddaje v formatu soočenja na spletni strani samooznačenega 
“alternativnega medija” je vzorčen primer: https://www.zdravo-slovenija.com/new-blog/2016/11/18/tara-
razkritje-orgije-medicinske-korupcije?fbclid=IwAR0vAvx0D-
ysc7vvP33HpArAR8umzSP3qU28hd_QQB6V0gaC8OCl2pIfRxk 

https://www.zdravo-slovenija.com/new-blog/2016/11/18/tara-razkritje-orgije-medicinske-korupcije?fbclid=IwAR0vAvx0D-ysc7vvP33HpArAR8umzSP3qU28hd_QQB6V0gaC8OCl2pIfRxk
https://www.zdravo-slovenija.com/new-blog/2016/11/18/tara-razkritje-orgije-medicinske-korupcije?fbclid=IwAR0vAvx0D-ysc7vvP33HpArAR8umzSP3qU28hd_QQB6V0gaC8OCl2pIfRxk
https://www.zdravo-slovenija.com/new-blog/2016/11/18/tara-razkritje-orgije-medicinske-korupcije?fbclid=IwAR0vAvx0D-ysc7vvP33HpArAR8umzSP3qU28hd_QQB6V0gaC8OCl2pIfRxk
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(kdo je povzročil problem). Šele ko neka organizirana moč “krivce” identificira, je lahko 

hujskanje k ekstremizmu in nasilju uspešno. 

V razmerah iliberalne demokracije je ta organizirana moč kar politična oblast sama; oznako, 

ki se je medtem vrasla tako v komentatorski kot strokovni besednjak, je njen avtor, ameriški 

novinar in pisec Fareed Zakaria, v poznih 1990. letih namenil predvsem bivšim evropskim 

socialističnim režimom in njihovim totalitarnim desničarskim, konservativnim vladam: 

Demokratično izvojeni režimi, dostikrat ponovno izvoljeni ali potrjeni na referendumih, 

rutinsko ignorirajo ustavne meje svoje moči in svoje državljane prikrajšujejo za temeljne 

pravice in svoboščine. /…/ Ta problem je bilo težko razpoznati, ker je na Zahodu demokracija 

vsaj stoletje pomenila liberalno demokracijo: politični sistem, ki nima le svobodnih in 

pravičnih volitev, temveč tudi vladavino prava, ločitev vej oblasti in zaščito temeljne svobode 

govora, združevanja, verovanja in lastnine (Zakaria 1997:22). 

V posodobljeni izdaji knjige iz leta 2008 je avtor model iliberalne demokracije, “zmes volitev 

in avtoritarnosti” (Zakaria 2008: 131), označil kot tistega, ki se najbolj in najhitreje globalno 

širi, in že dolgo ni več posebnost evropskih postsocializmov. 

ILIBERALNA DEMOKRACIJA IN STURKTURNA DISKRIMINACIJA 

Zgodovinar Michael Shafir (2021) ugotavlja, da ima oznaka “iliberalna” ali “antiliberalna 

demokracija” tradicijo, ki so jo različni avtorji uporabljali že v zvezi s historičnimi 

revizionističnimi političnimi in nazorskimi procesi od francoske revolucije in razsvetljenstva 

dalje, in je opisoval odklonilne, reakcionarne odzive na te procese kot “protirazsvetljensko 

tradicijo”, ki s svojimi podaljški in nadgradnjami sega v naš čas (s. 2). Današnje nosilce ali 

voditelje iliberalizma, katerih pogledi in politike po Shafirjevem mnenju v pomembni meri 

slonijo na zapuščini Carla Schmitta, še posebej njegove postavke o “meji prijatelj-

sovražnik”13, Shafir označi kot: 

 
 13 Carl Schmitt (1888 – 1985), nemški pravni in politični teoretik, v 1930. In 1940. letih član nacistične stranke, 
kritik parlamentarne demokracije, liberalizma in kozmopolitanizma. Njegova teza, na katero se Shafir tukaj 
sklicuje, pravi, da je temelj suverenosti in avtonomije vsake države razlikovanje med prijateljem in 
sovražnikom, kar je postavil v knjigi Der Begriff des Politischen leta 1932. Celotno polje političnega je Schmitt 
gledal kot “sekularizacijo teoloških konceptov”, v katerem ima posebno mesto nosilec suverenosti. Ta ni 
ljudstvo, kot to domneva liberalna teorija, temveč voditelj, ki določa, in odloča o izjemah v pravnem redu, torej 
o prekoračitvah vladavine prava. Medtem ko je ideologijo nacionalizma gotovo mogoče gledati kot 
psevdoteološko, ker je strukturirana na način kreacionistične logike in pripovedi (prim. Šumi, Toplak in Toplak, 
2016), je bilo Schmittovo poveličevanje takega (karizmatičnega) voditelja-suverena ali diktatorja analizirano v 
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…iliberalne voditelje tipa Viktor Orbán, Jarosław Kaczyński, Benjamin Netanyahu, in Donald 

Trump. Varčnost s prostorom ne dopušča, da bi na tem mestu vključili še druge primere, kot 

sta slovenski Janez Janša ali srbski Aleksandar Vučić (s.1). 

Današnje iliberalne politike posebej v postsocialističnih državah Evrope je mogoče gledati tudi 

kot kontrarevolucionarne, kakor jih tudi nosilci sami označujejo, pri čemer seveda ne mislijo 

povratka v “komunizem”, temveč “povratek Evrope k sami sebi” (s. 3): 

Z drugimi besedami, oba /Orbán in Kaczyński/ na obtožbe, da sta se oddaljila od evropskih 

vrednot, ovekovečenih v vrsti temeljnih dokumentov Evropske Unije odgovarjata, da se je v 

njunih očeh EU oddaljila od svojih resničnih vrednot, ki sta po njuno nacionalna država (zato 

sta tudi člana v struji t.i. “suverenistov” znotraj EU) in krščanstvo. Slednje kot evropska 

vrednota v tej interpretaciji implicira (in se ne omejuje na) zavračanje imigrantov in 

homoseksualnosti, ki je predstavljena kot ogrožanje družine kot temeljne celice družbe.  

V kratki polemiki z drugimi vidnimi avtorji analiz iliberalizma Shafir izrazi dvom v to, da bi 

Trump ali Orbán kdaj brala Schmitta, in izpostavi proces nenehnega identificiranja soražnikov, 

notranjih in zunanjih, kot temeljne potrebe iliberalne politike. Izpostavlja organizirano 

kampanjo sovraštva proti financerju Georgeu Sorosu, ki jo je zasnoval Arthur J. Finkelstein, 

volivni svetovalec tako Trumpa kot Orbána in Netanyahuja, v letu 2014: gonja zoper Sorosa je 

poosebila iliberalno kritiko multinacionalk, tujega kapitala in domnevno korupcijo “levih” 

strank. Ko se je ta tematika izpela, je Finkelstein, ki je sam homoseksualec, Orbánu svetoval 

gonjo proti novemu sovražniku: homoseksualcem, predstavljenim kot konstitutivni del 

“neomarksistične kuge”, ki “ni rdeča, ampak mavrična” (s.9). Na Poljskem je Kaczyński že leta 

2005 lansiral izraza “globoka država” in “vzporedna država” kot sinonima za bivšo 

komunistično oblast; v letu 2015 gonjo proti migrantom z Bližnjega Vzhoda; v letu 2019 pa 

gonjo proti LGBTQ skupnosti (s. 6-9).  

Posebej kot strategijo iliberalcev Shafir izpostavlja historični revizionizem, izumljanje 

“uporabne preteklosti” kot “retrospektivne rekonstrukcije za potrebe sedanjosti”, pri čemer 

 
nič koliko politolških, socioloških in filozofskih razpravah (prim. npr. Norris, 2007 za pregleden vir; sistematična 
analiza Schmittovega opusa pa je npr. v Mouffe (ur.), 1999. Prispevek Slavoja Žižka v tem volumnu izpostavlja 
željo po “iracionalni avtoriteti” totalitarnega voditelja kot hrepenenje po povrnitvi “paternalistične simbolne 
avtoritete” po logiki “primordialnega očeta” (Žižek 1999: 22). George Schwab (1970) se v klasični analizi 
Schmittove teorije politike veliko ukvarja s problematiko weimarske republike kot neposrednega izhodišča 
Schmittovega teoretiziranja, ki ga označuje kot v bistvu nezdvomljeno patriarhalnega (s. x-xi). 
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je bistvena operacija prevedba historičnih zablod v nacionalne vrline (s.9); v našem času se 

iliberalci dosledno lotevajo zgodovine 2. sv. vojne in njenih nasledkov kot relevantnega 

obdobja, na katerem gradijo ključno politično polarizacijo državljanov. Bistven metodološki 

temelj na tem področju je pač enačenje nacizma s historičnimi evropskimi 

socializmi/komunističnimi režimi kot totalitarizmi.14 - Ker evropski iliberalni politični vodje 

Izrael pod skrajno desničarskim vodstvom Netanyahuja gledajo kot ideal (in so njegov politični 

padec v letu 2021 doživeli kot hud udarec)15, se venomer zaklinjajo k “ničelni toleranci do 

antisemitizma”, se solidarizirajo z Izraelom v kontekstu izraelsko-palestinskega konflikta, in 

hkrati s personalizacijo zla, npr. v osebi Sorosa, povsem prozorno izrekajo cele litaniije 

klasičnih antisemitskih tropov, kot Shafir citira Orbánov govor iz 2018: 

Borimo se proti sovražniku, ki je drugačen od nas. Ni viden, temveč se skriva; ni premočrten, 

temveč zvit; ni pošten, temveč podel; ne nacionalist, temveč internacionalist; ne verjame v 

delo, pa špekulira z denarjem; nima domovine, temveč se mu zdi, da je lastnik sveta (s.15). 

S tako personifikacijo družbenega zla iliberalci izrekajo antisemitizem, ki hkrati ni stereotip, 

saj se nanaša zgolj na enega človeka, ki je Jud, ne na vse Jude, kar, mimogrede rečeno, 

razodeva jedrno ranljivost deklarativnega vztrajanja na “predsodkih in stereotipih” kot izvoru 

vseh diskriminatornih družbenih mehanizmov, kot smo razgrinjali zgoraj. Iliberalna 

demokracija strukturno diskriminacijo radikalizira ne le po klasistični lestvici in zlasti do 

ekonomsko prikrajšanih, ki so temeljni lokus generiranja vseh diskriminacij, temveč z 

načrtnimi ideološkimi polarizacijami, zaostritvami etničnih meja znotraj države in 

neposrednim spodbujanjem ideologij dehumanizacije etnično in rasistično označenih Drugih, 

žensk, neheteroseksualno spolno usmerjenih, transspolnih oseb, in s sistematično supresijo 

temeljnih pravic in svoboščin (svoboda javnega govora, političnih nazorov in zbiranja ter 

organiziranja). 

  

 
 14 Z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 2. 4 2009 o evropski vesti in totalitarizmu, ki v isti sapi govori o 
nacizmu, stalinizmu, fašizmu in komunističnih režimih, ki poziva k razkrivanju zločinov totalitarizma v Evropi. 
Učinki tega izenačenja so predmet neštevilnih družboslovnih kritik. 
 15 Shafir pri tem navaja odlomke iz tegale članka v New York Timesu izpod peresa Andrewa Higginsa iz junija 
2021, ki eskplicitno omenja tudi Slovenijo: https://www.nytimes.com/2021/06/21/world/europe/eastern-
europe-populist-leaders-unpopular.html. Članek citira med drugimi tudi Ivana Krasteva, bolgarskega 
politologa, ki pravi, da populistični politični vodje v vzhodni Evropi Izrael vidiijo kot vzor “etnične demokracije” 
z močno ekonomijo, zmožno vojsko in rezistenco do zunanjih pritiskov.” 

https://www.nytimes.com/2021/06/21/world/europe/eastern-europe-populist-leaders-unpopular.html
https://www.nytimes.com/2021/06/21/world/europe/eastern-europe-populist-leaders-unpopular.html
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 20 OD 137 

STRUKTURNA DISKRIMINACIJA V INTERSEKCIJSKI OPTIKI 

PREKARNOST KOT TREND NARAŠČANJA REVŠČINE IN DISKRIMINACIJE 

PRILOGA 1 

Prekarnost je ime za opravljanje preživetvenega dela, ki ne prinaša temeljne socialne in 

pokojninske varnosti, zaposlitvene varnosti ali plačila, sorazmernega s količino opravljenega 

dela in kvalificiranostjo zanj. Med pionirskimi avtorji o tem “novodobnem suženjstvu” je 

britanski ekonomist Guy Standing, ki je z vrsto odmevnih knjig, med njimi še posebej 

Prekariat: nov, nevarend družbeni razred (2011) uveljavil temeljne konture prepoznavanja 

problema, socialno analizo in analizo oposledic, in v svojih delih konsistentno zagovarja 

uvedbo UTD kot najučinkovitejšega sistemskega ukrepa za sanacijo situacije, ki jo gleda kot 

jedrni problem stoletja: zaradi avtomatizacije, postindustrijskih razmer vse manjših potreb po 

delu in povezane orientacije zahodnih ekonomij v večinoma servisne dejavnosti se 

preživetveno delo odmika od modela trajne, varne zaposlitve tako, da se je vzpostavil nov, 

kastni sistem med ljudmi, ki živijo od mezdnega dela: salariat z varnimi zaposlitvami, ki je 

vedno bolj omejen na sektor država; in prekariat, ki zaseda vsakovrstne produkcijske in 

servisne sektorje kot interventna delovna sila za kratek čas. Poleg teh dveh Standing navaja 

še rentnike kot družbeni razred, ki živi od obresti kapitala in lastnine, tudi intelektualne v obliki 

avtorskih pravic, lastnih ali svojih prednikov, in ultrabogataše/elito, ki živi od oblik 

spekulativnih finančnih mehanizmov, utemeljenih v neoliberalnem načelu “kapljanja 

navzgor” (trickle up) bogastva.Ta elita nima le absolutne globalne kapitalske moči, temveč 

naraščajoče tudi politično, saj politični razred lahko neovirano podkupujejo in plačujejo 

sprejemanje zakonodaje, ki je eliti v korist.  

Standing meni, da gre pri tem procesu za dvojno radikalno erozijo v socialnoekonomskem 

ustroju 20. stoletja: na eni strani zgodovinsko unikatna, nezaslišana koncentracija bogastva 

pri zelo tanki eliti, na drugi strani pa erozija t.i. srednjega razreda, v katerega se prekariat 

pospešeno pretaplja. Posledice niso le ekonomske, temveč tudi ali predvsem iz temelja 

spreminjajo družbeno ureditev, ki se je v okviru nacionalnih držav zgradila v preteklem 

stoletju tako, da so vedno številčnejši deli njihovega prebivalstva vstavljeni v razmere, v 

katerih niso več državljani (citizens), temveč masoven nov družbeni podložniški razred, ki je v 

situaciji tujstva v lastnem v državljanskem korpusu (denizens), saj so izključeni iz vseh 
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temeljnih sistemov v državi, od socialnovarnostnih, zdravstvenih do socialno in politično 

participatornih.  

Na individualni ravni prekarci doživljajo razvrednotenje svojih poklicnih usposobljenosti, saj 

morajo sprejeti vsakršno delo; delati morajo nenehno, zato jim ne preostaja časa za politično 

organiziranje in boj; ne morejo realizirati kariere v smislu usmerjene, specializirane rasti 

znanja in veščin; in ne morejo si ustvariti družine, ker ne morejo niti kupiti niti trajno najemati 

primernega bivališča za to. Prekarnost ruši tudi finančno varnost in sisteme odnosov znotraj 

družin: mlad prekarec je finančno breme za primarno družino, starš prekarec pa se mora 

neredko zanašati na pomoč otrok, ki jim npr. priskrbijo študentske napotnice za pogodbeno 

delo. Njihove situacije so radikalno razčlovečenje, ker je njihova edina vloga v družbi robotska: 

nenehno opravljanje raznovrstnih del za preživetje, ki se giblje na robu ali pod robom revščine, 

in odpoved vsem drugim osebnim in družbenim funkcijam in vlogam.  

Prekarizacija družbenih razredov, ki od dela živijo, je trend, ki narašča, in predstavlja enega 

od najbolj odčitljivih rezultatatov zgodovinske preureditve procesov moči v zadnjih štirih 

desetletjih, ki iz temelja preurejajo družbenoekonomski model nacionalne države 20. stoletja. 

Ta proces preurejanja, katerega del je prekarizacija, je generator vseh temeljnih neenakosti 

in strukturnih diskriminacij vzdolž njih; preureditev razrednih in slojnih odnosov je tolikšna, 

da npr. Yannis Varoufakis, grški ekonomist, bivši grški finančni minister in osnovatelj 

mednarodnega gibanja DiEM25,16 govori kar o neofevdalizmu oz. tehnofevdalizmu, ker v 

radikalne spremembe všteva tudi naraščajoč, vseobsegajoč, visokotehnološki nadzor nad 

državljanskimi korpusi kot zgodovinsko novem mehanizmu totalne socialne kontrole; 

megakorporacij, kot sta npr. Amazon ali Facebook, pa ne gleda več kot klasične kapitalistične 

koncerne, temveč kot digitalne fevde. 

V Sloveniji se je prekarno delo razmahilo in postopoma postalo prepoznaven, rastoč, sistemski 

problem po svetovnem finančnem zlomu leta 2008. Prvo organiziranje prekarnih delavcev v 

društva in gibanja se je začelo kmalu zatem. Slovenija še nima uporabne definicije prekarnega 

dela, ki bi bila osnova za zakonsko regulacijo, kar pomeni, da sta razpoznava in definiranje 

prekarnih oblik dela omejena, zato pa obstajaja osupljivo razhajanje v ocenah o tem, koliko 

 
16 Prim. https://diem25.org/techno-feudalism-taking-over/: https://www.opendemocracy.net/en/can-
europe-make-it/varoufakis-and-sanders-how-to-organize-progress/; 
https://www.youtube.com/watch?v=iweLU5aVKrk.  

https://diem25.org/techno-feudalism-taking-over/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/varoufakis-and-sanders-how-to-organize-progress/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/varoufakis-and-sanders-how-to-organize-progress/
https://www.youtube.com/watch?v=iweLU5aVKrk
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ljudi živi od njega: najnižja ocena je 39.000, medtem ko organizacije prekarnih delavcev 

navajajo številko do četrt milijona.17 Študija Čehovin-Zajc in Breznik (2020) za zadnje 

desetletje kaže, da se v Sloveniji vse oblike nestandardnih zaposlitev vztrajno obsegajo blizu 

40% vseh delovno aktivnih, kar je samo po sebi velikanski delež, o kakršnem govorijo tudi 

predstavniki združenj prekarcev sami; podatek pa seveda ne pojasnjuje strukture po starosti, 

spolu, izobrazbi in drugih presečiščih, kakor tudi ne po zgodovinski genezi. Po besedah Kresal 

Šoltes, 2020: 84, gre pri samo eni obliki prekarnega dela, agencijskega, za takele podatke: 

Delež agencijskega dela nenehno narašča tako po obsegu kot tudi po pomenu, v Sloveniji v 

primerjavi z drugimi državami članicami EU celo nadpovprečno, tako da je Slovenija po obsegu 

in trendu na samem vrhu držav EU po njegovi uporabi v praksi. Po podatkih Eurostata se je v 

letih 2013 do 2017 delež agencijskega dela v EU28 povečal z 1,5 na 1,9 odstotka, v Sloveniji 

pa s 4,7 na 5,7 odstotka vseh zaposlenih. V državah EU ga je največ v dejavnostih, kot so 

storitve, predelovalna industrija in gradbeništvo, v Sloveniji pa v predelovalnih dejavnostih, 

trgovini, prometu in skladiščenju, gostinstvu in nepremičninah, med agencijskimi delavci pa 

prevladujejo mlajši delavci (povprečna starost agencijskih delavcev je približno 25 let). 

Da je v času pandemije oblast problematiko vendarle zaznala in se s tem bliža nekakšni 

definiciji/sistemski ureditvi vsaj nekaterih prekarnih situacij in zaposlitev, kamor gre šteti vse, 

kar spada pod kategorijo “nestandardnih”, kažejo že omenjene novele zakonov o dohodnini, 

davkov od dohodkov pravnih oseb, zakona o davku na dodano vrednost in zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prvi npr. uvaja subvencije za zaposlovanje za 

nedoločen čas za mlajše od 25 let, mlajše od 29 in starejše od 55 let. To so hkrati po starostni 

intersekciji skupine, ki jih prekarnost najbolj zadeva. 

 DELAVCI V KULTURI 

Glede poklicne strukture so med prekarnimi in samozaposlenimi posebna skupina kulturni 

delavci in delavci v kreativnem sektorju, saj je v tem sektorju v primerjavi z drugimi, zaradi 

narave poklica, največji delež tako t.i. svobodnjakov, od katerih je večina svojo umetnost 

vzdrževala tako, da so opravljali druga dela, tisti; ki so lahko, pa so svoje delo opravljali tudi v 

komercialne namene. Po več valu t.i. strogostnih politik po letu 2008, ki je najbolj prizadel 

kulturo in humanistiko, splošni fleksibilizaciji trga dela, povečevanja deleža prekarnih 

 
17 Viri: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/269772;  

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/269772
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delavcev, zaposlenih prek avtorskih pogodb, je šlo za postopno razgradnjo kulturno 

kreativnega sektorja z zmanjševanjem števila zaposlitev v javnem sektorju, prepuščanjem vse 

večjega dela sektorja prostemu trgu, ukinjanju pokojnin za delavce v kulturi, in na koncu tudi 

zniževanje standarda minimalnih honorarjev. Že v času pred nastopom krize pandemije so bili 

t.i. čisti kulturni delavci tisti, ki so svoje delo najtežje vnovčili na prostem trgu, vsi projekti, 

zastavljeni bolj komorno in eksperimentalno, pa so bili močno odvisni od državnih subvencij. 

Z nastopom javnozdravstvene krize so bile najbolj prizadete tiste kulturne dejavnosti, ki so 

odvisne od stika z občinstvom, kot so gledališče, ples in koncerti, pa tudi galerije, muzeji in 

slikarske ter fotografske razstave.  

Eva Matjaž, Polona Černič in Teja Kosi iz Poligona – kreativnega centra v Ljubljani so v letu 

2020 opravile raziskavo učinkov epidemijske krize na delo in življenje kulturno-kreativnih 

delavcev z naslovom Slovenski kulturno-kreativni delavec v času COVID -19, ki je zajela 1521 

delavcev.18 Takole so strnile ugotovitve za čas pred krizo:  

5. Delavci upad prometa v primerjavi z letom 2019 napovedujejo prav na vseh podpodročjih, 

v povprečju za 44%. Ocenjujejo, da bodo učinki te krize daljnosežnejši in številčnejši v 

primerjavi s finančno krizo pred desetletjem. Napovedujejo, da bo še težje najti naročnike, ti 

pa bodo za opravljeno delo plačevali manj in pogosto zamujali s plačili. 6. Največjo skrb 

predstavljajo rezultati, ki kažejo, da je več kot tretjina anketiranih že pred krizo imela neto 

mesečni dohodek med 500 in 1000 evri. Zgolj 18,4% vprašanih je zaslužilo nad 1500 evrov. 

Prihrankov pa imajo v povprečju le za 5,6 mesecev, kar pomeni nekje do sredine avgusta 2020. 

Delavci z najnižjimi dohodki delajo na področju vizualne umetnosti, krajinske arhitekture, 

uprizoritvenih umetnosti in ustvarjalnih obrti. Delavci z najvišjimi dohodki so razvijalci 

programske opreme in računalniških iger. 7. Čeprav se pogosto sliši, da je kulturno-kreativni 

sektor močno odvisen od javnih sredstev, pa samoocena virov prihodkov za leto 2019 kaže, 

da v povprečju celoten sektor kar 62% denarja zasluži na trgu, torej s prodajo blaga ali storitev 

podjetjem ali končnim kupcem. Razpisi, državni in lokalni in EU sredstva pa po samooceni 

virov prihodkov za leto 2019, v povprečju predstavljajo zgolj 10% delež prihodkov. Še največ 

razpisnega denarja naj bi počrpale intermedijske umetnosti, a še vedno le v višini 25%. 

 

 
 18 Glej: https://czk.si/wp-content/uploads/2020/06/KKS-in-COVID-19_junij2020.-6.pdf 

https://czk.si/wp-content/uploads/2020/06/KKS-in-COVID-19_junij2020.-6.pdf
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 MLADI DO 30 LET 

Problem prekarnega dela in atipičnih oblik dela, ki se je začel v Sloveniji povečevati po 

ekonomski krizi leta 2008, je kulminiral v pandemskem letu 2020. Domadenik in Redek (2020: 

201) navajata, da “je posebej pereč problem razcvet netipičnih oblik zaposlovanja pri mladih 

v starosti med 20 in 29 let, saj je v povprečju skoraj 60 odstotkov mladih na ravni EU 

zaposlenih za določen čas, krajši delovni čas, ali pa kot samostojni podjetnik.” 

Na drugi strani so podatki o izobraževanju na prvi pogled zelo spodbudni. V starostni skupini 

15 – 18 let so po podatkih SURS za leto 2020/21 izobražuje v celoti kar 92,6% populacije v tej 

starosti; opazna pa je razlika po spolu glede na smer srednješolskega izobraževanja, kjer se 

44,5% žensk izobražuje na splošnih smereh (moški 26,2%); na strokovnih 44,5% (moški 

49,6%), na nižjih in srednjih poklicnih pa 11% (moški 24,2%). 

V visokošolskem izobraževanju 1., 2. In 3. stopnje se je v šolskem letu 2020/21 zabeležil znaten 

porast celotnega števila vpisanih, v zadnjih treh šolskih letih pa imajo ženske zmerno do 

bistveno večji delež od moških v vseh stopnjah. Za leto 2020/21 je tako v programe 1.s topnje 

vpisanih 27,212 žensk (18,656 moških); v programe 2. stopnje 14,518 žensk (8,235 moških); 

in v programe 3. Stopnje 1,907 žensk (1,602 moških). 

 PROBLEMATIKA MLADIH ZNANSTVENIC IN ZNANSTVENIKOV 

PRILOGA 2 

Pri tistih izmed visoko izobraženih v Sloveniji, ki vstopajo v kariere znanstvenega raziskovanja 

in univerzitetne kariere, se ti vhodni podatki radikalno spremenijo po spolu. Publikacija o 

mednarodni raziskavi GARCIA (Hofman (ur), 2017) za Slovenijo navaja v letih podatek 35% 

žensk med akademskimi delavci v celoti, kar Slovenijo uvršča v sredinsko povprečje, nato pa 

se vertikalna segregacija po spolu povišuje: če je pri docentkah in znanstvenih sodelavkah19 

ta odstotek še 46%, se kot prelomnica pokaže tranzicija v naslov izredne profesorice/višje 

znanstvene sodelavke, in naprej do naslova redne profesorice/znanstvene svetnice, ki nista 

več podrejena periodičnemu evalviranju, temveč sta stalna: izrednih profesoric/višjih 

znanstvenih sodelavk je 34,6%, kar je že pod povprečjem EU, rednih profesoric/znanstvenih 

 
 19 Oboje sta v slovenskem sistemu znanstvenih in raziskovalnih habilitacij prva ekvivalentna naslova za 
stopnjo nad asistenturo; sledijo nazivi izredni profesor-višji znanstveni sodelavec, ter redni profesor – 
znanstveni svetnik. 
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svetnic pa je le še 22,5%, kar sicer je nad EU povprečjem, kaže pa na to, da se ženske zadržuje 

v nižjih naslovih prav tedaj, ko so v starosti do 35 let (prim. tudi Černič Istenič, 2017). Ana 

Hofman (2017:10) dodaja: 

O nižjem deležu žensk pri osebju z višjimi akademskimi nazivi ter njihovi nadpovprečni 

zastopanosti pri zaposlitvah za določen čas se do sedaj ni razpravljalo z vidika 

negotovosti zaposlitve in vse večje prekarnosti zaposlenih na visokošolskih in 

raziskovalnih institucijah. /…/ Po našem mnenju je za razumevanje spolno 

zaznamovanih asimetrij v akademskem okolju ključnega pomena, da se osredotočimo 

na zaposlitveno strukturo in negotovost, zlasti zaradi večje fleksibilnosti trga dela, 

komodifikacije akademske sfere ter zmanjšanja sredstev, namenjenih visokošolskim in 

raziskovalnim institucijam. Ženske so pogosteje zaposlene za določen čas ter 

opravljajo manj cenjene in manj prestižne naloge, kot so poučevanje in administracija. 

… Celo na družboslovnih in humanističnih po- dročjih (SSH), kjer študentke, doktorske 

kandidatke in asistentke z doktoratom številčno prekašajo svoje moške kolege, pri 

odločanju o prvih stabilnih zaposlitvah razlike med spoloma postanejo očitne. Ženske 

so bolj pripra- vljene sprejeti bodisi zaposlitve s skrajšanim delovnim časom ali takšne 

na podlagi pogodbe za določen čas /.../. 

Zadrževanje žensk v nižjih akademskih strukturah je le en vidik celostne problematike mladih 

v akademskih poklicih, nekateri so za Slovenijo specifični: 

Program Mladi raziskovalci. Ta shema financiranja mladih, ki vstopajo v 

znanstvenoraziskovalne in univerzitetne kariere, je državno financiranje usposabljanja na 

magistrski in doktorski stopnji v institucijah, kjer delajo pod vodstvom mentorja/mentorice, 

ki mora sam/a izpolnjevati določene pogoje. Program poteka že vse od leta 1985 in se je 

tekom let zaradi sistemskih sprememb (npr. prehod na bolonjski študij) ustrezno spreminjal, 

prilagajal in časovno skrajševal, vendar je v Sloveniji temeljni mehanizem vzgoje novih 

akademskih kadrov. Že vsaj od leta 2009 dalje pa so se pogoji za mladega raziskovalca 

spremenili predvsem glede finančne remuneracije, ki bodisi stagnira, bodisi nazaduje, znaša 

pa okrog 1,000 EUR neto mesečno, dostikrat pa manj. Zaradi tega je bistveno upadlo 

zanimanje mladih za vstop v ta program: še desetletje nazaj je bilo na vsako razpisano mesto 

na desetine kandidatk in kandidatov, dandanes pa potencialni mentorji aktivno sami iščejo 

kandidatke in kandidate Povrh tega so bile zaznane mnoge zlorabe položaja mladih 
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raziskovalcev: od zastonjskega dela na projektih svojih mentorjev in profesorjev do zapletenih 

preseišč z drugimi temeljnimi znanstvenoraziskovalnimi organizacijskimi skupinami v znanosti 

(programske skupine, projektne skupine).20. V letu 2015 je ARRS skušala “pilotno” 

prvenstveno zaposlovati mlade doktorje znanosti, ki so bili po uspešnem zaključku 

doktorskega študija brezposelni tako, da je prijavljenost na Zavodu za zaposlovanje navedla 

kot enega od pogojev za kandidiranje.21 

Pogodbe za določen čas in odgovornost za financiranje lastne zaposlitve v 

znanstvenoraziskovalni sferi. V znanstvenoraziksovalnih zaposlitvah so raziskovalci sami 

primarno odgovorni za pridobivanje projektnih sredstev, nacionalnih in mednarodnih, ki 

financirajo njihovo delovno mesto; članstvo v programskih skupinah, ki je shema stabilnejšega 

javnega financiranja znastvenorazsikovalnega dela, ni odprto vsem mlajšim znanstvenikom in 

znanstvenicam, tudi pa praviloma ni vir 100% financiranja posameznega člana skupine. Pri 

pridobivanju projektov za financiranje lastne zaposlitve se na eni strani za mlade znanstvenike 

in znanstvenice podaljšujejo obdobja zaposlitev za določen čas; na drugi strani pa tudi 

zaposlitve za nedoločen čas niso zanesljiva zaščita pred brezposelnostjo, če tako zaposleni ne 

uspe pridobivati sredstev za lastno plačo. Notranji rezervni in kreditni mehanizmi, ki jih 

uveljavljajo ustanove, da premostijo obdobja “nepokritosti” posameznih zaposlenih za 

določen ali nedoločen čas, niso v vseh primerih uspešni. 

Intersekcijski parametri mladih na začetku akademske kariere. Hofman (2017: 11) dodaja še 

druge parametre problematike “na presečišču etnične, razredne in verske pripadnosti, 

starosti:”, in heteronormativnih vzorcev: 

Skušale_i smo biti pozorne_i tudi na pomembnost vseh posameznic_kov, ki delujejo v 

akademski sferi, tako cisspolnih moških kot cisspolnih žensk, lezbijk, gejev, 

biseksualnih, queer ter transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb,ki se jih ne sme 

prezreti. Zdi se nam, da tovrsten pristop omogoča prepoznavati kompleksno in 

kontradiktorno naravo spolno zaznamovanih razmerij v akademskem okolju (s. 11-12). 

 
 20 Glej npr.: https://www.24ur.com/novice/dejstva/kako-za-profesorje-delajo-studenti-mladi-raziskovalci-
asistenti-zastonj-ali-mizerno-placo.html. 
 21Viri: https://kvarkadabra.net/2015/10/brezposelnost-kot-pogoj-za-financiranje/; 
http://www.delo.si/novice/slovenija/navidezna-prekinitev-sodelovanja-je-mogoca.html. 

https://www.24ur.com/novice/dejstva/kako-za-profesorje-delajo-studenti-mladi-raziskovalci-asistenti-zastonj-ali-mizerno-placo.html
https://www.24ur.com/novice/dejstva/kako-za-profesorje-delajo-studenti-mladi-raziskovalci-asistenti-zastonj-ali-mizerno-placo.html
https://kvarkadabra.net/2015/10/brezposelnost-kot-pogoj-za-financiranje/
http://www.delo.si/novice/slovenija/navidezna-prekinitev-sodelovanja-je-mogoca.html


STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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Utrjenost področij“moških” in “ženskih” akademskih karier. Černič Istenič (2017:57-58) za 

interval med letoma 2010 in 2013 ugotavlja, da so bili deleži doktorskih študentk “višji od 

njihovih moških kolegov na vseh področjih razen v naravoslovju, matematiki in računalništvu 

(44–49%). Enako velja za področje tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva.” Avtorica 

navaja študijo Arsenjuk in Vidmar, 2015,22 ki v intervalu 2007 – 2012 kaže tudi 

medgeneracijsko dinamiko, povzeto kot “tipične znanstvene kariere v Sloveniji.” 

 STANOVANJSKA PROBLEMATIKA MLADIH 

Predlog Zakona o državnem poroštvu RS za stanovanjske kredite iz leta 2017 je v zadnjem 

času ena od redkih relevantnih pobud za reševanje stanovanjske stiske mladih, katerih dostop 

do primernega stanovanja, in s tem uresničevanje pravice do njega, je tesno povezan prav s 

pretežno “nestandardnimi” zaposlitvami v tej starostni skupini. Kot v utemeljitvah navaja 

predlog, 

Iz statističnih podatkov, objavljenih na www.stat.si izhaja, da je bilo v letu 2018 v starostni 

skupini 15-24 let zaposlenih 63.000 oseb, od tega 14.000 za določen čas, 21.000 za nedoločen 

čas, 27.000 preko študentskega servisa in 1.000 preko drugih oblik de23. V starostni skupini 

25-34 let je bilo zaposlenih 189.000 oseb, 40.000 za določen čas, 143.000 za nedoločen čas, 

4.000 peko študentskega servisa in 2.000 preko drugih oblik dela. V starostni skupini 35-44 let 

je bilo v letu 2018 zaposlenih 236.000 oseb, 20.000 za določen čas, 216.000 za nedoločen čas 

in 1.000 preko drugih oblik dela. Po statističnih podatkih je bilo v Sloveniji v letu 2018 97.559 

družin z vsaj enim otrokom, starim 5 let ali manj. 

Predlog, ki se sklicuje na Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025 

(NSP), ki jo je Državni zbor sprejel leta 2015, ciljne skupine zakonskega predloga takole 

definira: 

Poroštva za stanovanjske kredite se bodo podeljevala za obveznosti kreditojemalcev, 

ki so državljani Republike Slovenije in spadajo v najmanj eno izmed ciljnih skupin, ki jih 

zakon naslavlja: 

 
22 Dostopna na: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IBTRSMQ6/7d263d39-4d69-44b0-be23-
d6e1d5184610/PDF. 
23 23 Izvirna opomba iz osnutka se glasi: “Prekarno zaposleni”, kar pomeni, da avtorji besedila kot prekarne 
štejejo le zaposlitve preko študentskega servisa in “druge”.  

http://www.stat.si/
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IBTRSMQ6/7d263d39-4d69-44b0-be23-d6e1d5184610/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IBTRSMQ6/7d263d39-4d69-44b0-be23-d6e1d5184610/PDF
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• mladi, ki v koledarskem letu vložitve vloge za kredit s poroštvom po tem zakonu 

niso starejši od 35 let;  

• člani mlade družine, pri čemer mlada družina za namen tega zakona pomeni 

življenjsko skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma 

posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu 

vložitve vloge za kredit po tem zakonu; 

• zaposleni za določen čas, ki v koledarskem letu vložitve vloge za kredit s 

poroštvom po tem zakonu niso starejši od 40 let, ali  

• prekarno zaposleni, ki v koledarskem letu vložitve vloge za kredit s poroštvom 

po tem zakonu niso starejši od 40 let.  

V nadaljevanju javne razprave so se vzpostavili še drugi pogoji: npr. 20% lastna udeležba pri 

sredstvih za nakup stanovanja; in omejitev državnega poroštva na največ 6 mesečnih 

obrokov.24 

V septembru 2021 je bil v DZ vložen še en zakonski predlog z naslovom Predlog zakona o 

spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj,25ki je v utemeljitvah prinesel povsem 

drugačno vizijo, namreč pospeševanje oddajanja privatnih stanovanj. Predlog prinaša takole 

splošno diagnozo razlogov za najemništvo: 

Govorimo o motorju razvoja družbe, ki se zaradi nizkih prihodkov in vse manjših 

prihrankov, sprememb na trgu delovne sile, v načinu življenja, v mobilnosti, ne odloča 

za nakup stanovanja oz. si tega ne morejo privoščiti. Hkrati pa imamo v Sloveniji veliko 

število lastnikov stanovanj, to so predvsem starejši, ki živijo v relativno velikih 

stanovanjih, ki so funkcionalno neprimerna in stroškovno obremenjujoča. Ljudje 

zaradi svoje stanovanjske situacije drsijo v prikrito revščino, saj vse težje plačujejo 

obratovalne stroške, še težje (ali pa sploh ne) pa stroške vzdrževanja, kar poslabšuje 

bivanjske razmere, obenem pa stanovanja izgubljajo vrednost in propadajo. 

Ta predlog prinaša tudi predlog oživitve stanovanjskih zadrug. 

 
24 Glej npr: https://siol.net/posel-danes/novice/mladi-lazje-do-stanovanj-bodo-tudi-krediti-ugodnejsi-515695; 
https://www.sta.si/2714276/predlog-zakona-o-porostvih-drzave-za-stanovanjske-kredite-v-javni-obravnavi;  
25 Glej: https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2021/09/object-1.pdf. 

https://siol.net/posel-danes/novice/mladi-lazje-do-stanovanj-bodo-tudi-krediti-ugodnejsi-515695
https://www.sta.si/2714276/predlog-zakona-o-porostvih-drzave-za-stanovanjske-kredite-v-javni-obravnavi
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2021/09/object-1.pdf
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 ŽENSKE NAD 65 LET – GENEZA PO 1991 IN SITUACIJA 

PRILOGA 3 

Ženske v tej starostni kohorti so skupina, ki je v celoti najbolj ogrožena z revščino. Trendi, ki 

pripeljejo do takega izteka sredi 7. dekade življenja, se začnejo zelo zgodaj v intersekcijah z 

izobrazbo, delom v ruralnem nasproti urbanem okolju, številom otrok, “samohranilstvom”, v 

dekadi pred 65. letom pa prevladujejo med zaposlenimi za skrajšan delovni čas in prekarno 

zaposlenimi.  

Zakon o delovnih razmerjih za delavce po 55. letu starosti (pred letom 2013 je za ženske veljala 

starostna meja 50 let) uvaja posebno varstvo v delovnih razmerjih, npr. z varovanjem pred 

odpovedjo; ter za “starejše delavce”, ki so definirani kot delavci pred upokojitvijo (od 2017 od 

dopolnjenega 58. leta starosti), ko osebi do starostne upokojitve manjka še 5 let delovne 

dobe. 

Najbolj poznan faktor, ki ga statistike o strukturi delovno aktivnega prebivalstva potlačijo, je 

količina zastonjskega skrbstvenega dela, ki ga ženske vložijo v otroke, postarane starše, 

vzdrževanje doma, neplačano pomoč v preživetveni dejavnosti življenjskemu partnerju. 

Epidemijska kriza je vrgla zelo ostro luč na te okoliščine celo tako, da je Agencija ZN za ženske 

v novembru 2020 poročala, da bi pandemija “lahko izničila 25 let prizadevanj za pravice 

žensk”.26 Hkrati se je po podatkih iste agencije silovito povišala incidenca domačega nasilja 

nad ženskami.27 Dejansko se je torej dogodil obrat ali zdrs nazaj v patriarhalne vzorce, kar 

kaže na to, kako krhka in netrajnostna so prizadevanja in rešitve za celostno izenačenje žensk 

na mednarodni in nacionalnih ravneh. 

Nekako dekada pred delovno deaktivacijo (od 55. leta dalje) pa ženske v teh kohortah 

prizadeva še drugače, intersekcijsko npr. posebej razločno karierno v visokoizobraženskih 

zaposlitvah, in v feminiziranih poklicih. Statistično se prva problematika kaže predvsem v 

redčenju števila žensk med vodilnimi delavci, več kot imajo delovne dobe za seboj; druga je 

težje razberljiva iz statistik, zato smo se tej temi posebej posvečali pri vodenju pogovorov. 

Pomembno je, da se je nabor feminiziranih poklicev v Sloveniji od 1991 širil: od učiteljskega 

 
26 Vir: https://www.rtvslo.si/svet/zenske-med-pandemijo-vec-neplacanega-dela-manj-
enakopravnosti/543633. 
27 Vir: https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2021/11/press-release-new-un-women-
data-confirms-violence-against-women-has-worsened-due-to-the-COVID-19-pandemic 

https://www.rtvslo.si/svet/zenske-med-pandemijo-vec-neplacanega-dela-manj-enakopravnosti/543633
https://www.rtvslo.si/svet/zenske-med-pandemijo-vec-neplacanega-dela-manj-enakopravnosti/543633
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2021/11/press-release-new-un-women-data-confirms-violence-against-women-has-worsened-due-to-the-covid-19-pandemic
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2021/11/press-release-new-un-women-data-confirms-violence-against-women-has-worsened-due-to-the-covid-19-pandemic
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poklica in poklica medicinskih sester, ki so zgodovinsko feminizirani, pa vse do socialnega dela, 

osebja v storitvenem sektorju, npr. maloprodaji, zdravništva in sodništva.28 Temeljni vzrok 

vzdrževanja in nastajanja feminiziranih poklicev je nizko ali znižano družbeno vrednotenje 

poklicev, ki se zato stabilizirajo kot poklici z “nizkimi plačami”, od koder moški kader beži, ali 

si zagotovi otoke z mehanizmom t.i. “steklenega dvigala”.29 Medtem ko naj bi ženske počasi 

prodirale v tradicionalno moške poklice, je Mirovni inštitut v svoji študiji iz leta 2017 

(Hrženjak, Humer in Frelih 2017) preučeval okoliščine neenakomerne zastopanosti moških v 

nizkokvalificiranih in skrbstvenih poklicih in delu:  

Politike enakih možnosti torej kot problem spolne segregacije izobraževanja 

prepoznavajo predvsem spolno tradicionalne izbire izobraževanja pri dekletih, na 

visoko kvalificiranih področjih in v novih tehnologijah, medtem ko spolna segregacija 

za fante, nizko kvalificirana dela in skrbstvene poklice niso prepoznani kot problem (s. 

6). 

Kot posebno povedno študija izpostavlja celo vrsto podatkov, ki tako ali drugače prikrivajo ali 

zabrisujejo dejanske vzroke in razmerja tako t.i. spolnih vrzeli kot tudi plačnih vrzeli, in ki jih 

razumemo kot dispozicije za iztek v deprivilegiran položaj žensk v strukturi delovne sile od 55. 

leta dalje; s podatki do leta 2015:  

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 (Hrženjak, Humer in Frelih 2017: 7).  

Podobno navidezno paradoksalna statistična slika je tudi v registrirani brezposelnosti med 

letoma 2010 – 2015, kot avtorji citirajo študijo Kanjuo Mrčela et al., 2016:  

 
28 V slednjih dveh znotraj poklica ostajajo “utrdbe” moških, na primer v zdravstvu v kirurškem poklicu, in v 
sodniškem vrhovni in ustavni sodniki. 
 29 Metafora je pomensko nasprotna metafori o “steklenem stropu”, ki opisuje procese zadrževanja žensk v 
nevodstvenih, hierarhično nižjih delovnih mestih. Prim.: https://old.delo.si/gospodarstvo/kariera/moski-v-
steklenih-dvigalih.html. 

https://old.delo.si/gospodarstvo/kariera/moski-v-steklenih-dvigalih.html
https://old.delo.si/gospodarstvo/kariera/moski-v-steklenih-dvigalih.html
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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).  

Čeprav se torej zdi, da so mestoma absolutni podatki glede žensk v strukturi registrirano 

brezposelnih ali zaposlenih v določenem poklicu v kateremkoli časovnem obdobju s ali brez 

geneze situacije za nazaj številčno, odstotkovno “ugodnejši” kot pri moških, posebnosti v tej 

strukturi (npr. kot zgoraj, ženske vseh starosti so v večji meri brezposelne kot moški, pri 

katerih so to predvsem starejši; več je brezposelnih višje izobraženih žensk kot moških) kažejo 

statično zajetje družbenih trendov, ki v svojem izteku redno izrazito prizadanejo ženske 

najpozneje takrat, ko presežejo starostno mejo 55 let. Ti trendi so, med drugimi: 

preprečevanje kariernega napredovanja ženskam, še posebej mladim do 35 let; prednostno 

zaposlovanje brezposelnih moških z višjo izobrazbo pred ženskami z enako izobrazbo; izolati 

“steklenih dvigal” za moške v elitnih nišah v poklicih, ki so sicer s povprečno nizkimi 

remuneracijami feminizirani, kar v resnici pomeni, da se znotraj teh poklicev formirajo elitne, 

pretežno moške pozicije, ki jih v vsakem smislu vzdržuje množica zaposlenih žensk na nižjih 

stopnicah hierarhije, itd. 

Podobno kot problematika prekarnosti je tudi problematika spolne vrzeli tista, ki 

posamezniku, ki se znajde v težavah v zaposlitvi, v situaciji “nestandardne” zaposlitve ali v 

situaciji brezposelnosti, večinoma ni in ne more biti prezentna, niti ji/mu je dostopna pot 

stvarnega dokazovanja diskriminacije, ki bi upoštevala/imela možnost utemeljevanja, da je 

njen/njegov problem prej kot oseben del temeljnih politik in praks zaposlovalca. 
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Velikokrat so ženske tarče tudi klasistične diskriminacije. En razširjen vidik klasizma v Sloveniji 

je že omenjena ideološka ločnica med javnim in zasebnim sektorjem, ki je kot črta družbene 

polarizacije zelo slabo zaznana. Med delodajalci-zasebniki je močno razširjeno prepričanje, da 

so delavci z družboslovno izobrazbo neuporabni za resno delo. Ker ima večina žensk s 

srednješolsko in visokošolsko izobrazbo splošnega, družboslovnega ali skrbstvenega tipa, so 

zaradi tovrstnih predsodkov posebej prizadete. 

Druga ločnica klasistične diskriminacije žensk je tista med ženskami, ki delajo v agrarnem 

sektorju, in tistimi, ki so zunaj njega. 

- REVŠČINA V ŠTEVILKAH 

V Sloveniji se število revnih povečuje vse od leta 2008: čeprav se je leta 2016 in 2017 

brezposelnost zmanjšala, ta podatek ne pove ničesar o revščini posameznikov in 

gospodinjstev. Najnovejši podatki poročajo, da imamo v Sloveniji nekaj več kot 33.000 

zaposlenih z minimalno plačo (613,66 evra/neto; januar 2018). Leta 2015 je stopnja revščine 

sicer še ostajala pod povprečjem EU28, a je dosegla raven iz leta 1990. Vzroki za revščino so 

brezposelnost, zniževanje dohodkov in pokojnin ter zmanjševanje socialnih transferjev glede 

na višanje življenjskih stroškov. Leta 2014 je v Sloveniji pod pragom revščine živelo 14,5 % 

ljudi ali okoli 291.000 oseb. Stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti pa je istega leta 

obsegala že 410.000 ljudi ali 20,4 % populacije. Zmanjšanje brezposelnosti v letih 2016 in 2017 

je posledica odprtja kratkotrajnih delovnih mest za mlade (jamstvena shema za mlade in 

aktivna politika zaposlovanja, v veliki meri financirana iz Evropske unije za obdobje dveh let) 

in brisanja »nezaposljivih« iz evidenc zavodov za zaposlovanje.30 Zavodi za zaposlovanje na 

letni ravni zaradi različnih razlogov, »izbrišejo« okoli 10.000 oseb:, po letih; 2014 - 12.347 

oseb ; 2015 - 13.181; 2016 - 10.564; 2017 - 9.946.  

 STAROSTNIKI IN STAROSTNICE V SISTEMU SOCIALNEGA SKRBSTVA 

PRILOGA 4 

Raziskali smo pereče točke na področju aktivne participacije pri odločitvah v skupini starih 

ljudi in ljudi z demenco, ki so lahko izvor diskriminacij, kot tudi obetajoče prakse krepitve 

pogodbene moči starih ljudi in ljudi z demenco preko mehanizmov podpornega odločanja ali 

 
30 Glej: https://siol.net/posel-danes/moja-sluzba/zakaj-je-zavod-za-zaposlovanje-lani-izbrisal-deset-tisoc-ljudi-
435394 

https://siol.net/posel-danes/moja-sluzba/zakaj-je-zavod-za-zaposlovanje-lani-izbrisal-deset-tisoc-ljudi-435394
https://siol.net/posel-danes/moja-sluzba/zakaj-je-zavod-za-zaposlovanje-lani-izbrisal-deset-tisoc-ljudi-435394


STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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skupnega odločanja, zagovorništva, vnaprejšnje volje in drugih. Pri tem smo opravili študij 

literature in se deloma naslanjali tudi na izsledke nedavno opravljenih in potekajočih 

raziskav.31 

- Avtonomija, neodvisnost in udeležba 

Mehanizmi za krepitev odločanja so ozko povezani s pojmom avtonomije v pomenu 

neodvisnosti in participacije oz. udeležbe. Avtonomijo najbolj značilno opredeljujemo kot 

nadzor posameznika nad sprejemanjem odločitev, čeprav je dimenzij avtonomije več. 

Nekateri avtorji (bolj značilno zahodni) so jo razčlenili na vidike, kot so:  

• samoodločanje, ki pomeni, kako se ljudje odločajo in delujejo v skladu s svojo voljo;  

• svoboda izbire, ki pomeni možnost izbirati med različnimi dobrimi alternativami;  

• izpolnitev želja kot praktični rezultat odločitev in neodvisnost, da lahko samostojno 

delujemo, kar ne pomeni nujno odsotnost podpore (Sandman et al, 2011). 

Nekatere definicije avtonomije naštetemu dodajo tudi vidik svobode pred tem, da bi drugi 

posegali v tvoje življenje (Wikström in Melin Emilsson, 2014, v Mali et al., 2018). Pojem se 

prepleta z drugimi sorodnimi pojmi, kot je na primer dostojanstvo. Prav ohranjanje 

avtonomije je ena od ključni potez, da star človek lahko obdrži dostojanstvo tudi ob pešanju 

fizičnih in intelektualnih sposobnosti. Madridski mednarodni akcijski načrt o staranju izrecno 

poudarja pomen spodbujanja participacije in “glasu starih ljudi” pri avtonomnem sprejemanju 

odločitev, ki jih zadevajo (Madridski mednarodni akcijski načrt o staranju, 2002, 18, 21).32  

Tudi koncepta avtonomije in neodvisnosti v vsakdanjem razumevanju pogosto neupravičeno 

zamenjujemo ali uporabljamo kot sinonima (Hillcoat-Nallétamby, 2014, Breitholtz, Snellman 

and Fagerberg, 2013, v Mali et al., 2018), čeprav drži, da se v nekaterih vidikih prekrivata in 

sta medsebojno odvisna. Konvencija ZN o pravicah invalidov iz leta 2006 (v Sloveniji 

ratificirana 2008)33 neodvisno življenje (kot enega od vidikov neodvisnosti) opredeljuje kot 

bistven sestavni del avtonomije in svobode kateregakoli posameznika, ki pa ne pomeni nujno, 

 
 31 Mali, Jana, Flaker, Vito, Peršič, Maruška Lucija, Rafaelič, Andreja, Rode, Nino, Urek, Mojca, Žitek, Nina. 
Inovativne oblike oskrbe v domovih starejših občanov: končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2017. 259 str.; in Mali, 
Jana et al., Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela (ARRS, Fakulteta za socialno 
delo, 2020-2023). 
 32 Vir: https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html 
 33 Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/konvencija_o_pravicah_invalidov/ 

https://lup.lub.lu.se/search/publication?q=author%3D%22Wikstr%C3%B6m%2C+Eva%22+or+(documentType+any+%22bookEditor+conferenceEditor%22+and+editor%3D%22Wikstr%C3%B6m%2C+Eva%22)
https://lup.lub.lu.se/search/person/soch-uem
https://www.hindawi.com/93628218/
https://www.hindawi.com/79280425/
https://www.hindawi.com/54637920/
https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/konvencija_o_pravicah_invalidov/
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da moramo živeti sami ali brez podpore. Neodvisnost v konvenciji označuje predvsem 

svobodo izbire in odločanja v skladu z osebnim dostojanstvom in avtonomijo človeka. 

- Ovire za udeležbo pri odločanju in emancipatorično razumevanje avtonomije 

Odločanje o sebi lahko postane s starostjo zapleteno, toliko bolj v okoliščinah, ko nastopi 

demenca. Recimo, že krmarjenje med sistemi zdravstvene in socialne oskrbe je lahko zaradi 

slabe kontinuitete in razpršenosti oskrbe zelo težko, še zlasti za starejše ljudi z bolj 

kompleksnimi zdravstvenimi in socialnimi potrebami, med katere spada tudi demenca. 

Samostojno sprejemanje odločitev, ki je bila nekomu dolga leta samoumevna, pa lahko prihod 

v dom še dodatno zaplete. Včasih prav odhod iz domačega okolja v dom pomeni obenem tudi 

prvi resnejši preobrat v življenju v možnostih uresničevanja avtonomije. Situacije, ki botrujejo 

krčenju možnosti samoodločanja in udeležbe, pa se zelo verjetno začnejo že v domačem 

okolju, v domu pa postanejo le še bolj skrajne.  

Avtonomnost in nadzor nad življenjem predpostavljata določeno mero odločnosti, 

obveščenosti in moči človeka, da se zavzame zase, zlasti v kritičnih trenutkih življenjskega 

poteka, ko postaja čedalje bolj samoumevno, da namesto njega odločajo drugi. To je lahko 

izziv tudi za samostojnejše, samozavestnejše in odločnejše stanovalce, toliko večji pa za ljudi 

z demenco.  

Vendar največja ovira pri ohranjanju avtonomije in nadzora nad življenjem ni zdravstveno 

stanje človeka, ampak prepričanja okolice, kdo je sposoben odločitev. Prepričanja lahko 

vplivajo tudi na (ne)dostopnost in nemotiviranost za iskanje različnih alternativnih možnosti 

izražanja lastne volje za starejše ljudi in ljudi z demenco (na primer preko sorodnikov, 

zagovornikov, z institutom vnaprejšnje volje, preko metode skupnega sprejemanja odločitev, 

preko tolmačev znakovnega jezika ali jezika gluhoslepih pri stanovalcih z ovirami v 

komunikaciji, in drugih).  

Tudi v raziskavi iz 2017 (Mali et al., 2017) je bil eden od dejavnikov, ki ga je osebje domov 

omenjalo kot oviro pri avtonomiji stanovalcev, njihovo zdravstveno stanje. Stališča socialnih 

delavk so pokazala na razumevanje neodvisnosti kot lastnosti le tistih stanovalcev, ki ne 

potrebujejo zunanje podpore. Prav emancipatorično razumevanje avtonomije pa je ključno 

pri uvajanju inovacij, ki krepijo moč tudi ljudi z demenco. V nasprotju s pristopi, ki avtonomijo, 

zlasti v vidikih sprejemanja odločitev in neodvisnosti, pogojujejo s funkcionalnimi (fizičnimi in 
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intelektualnimi) sposobnostmi, diagnozo ali kar s starostjo ljudi, emancipatorični pristop že v 

temelju predpostavlja, da je vsak človek, ne glede na oviranost, na nek način sposoben izraziti 

svoje mnenje in želje. Napore je potemtakem potrebno usmeriti k temu, kako prilagoditi 

načine podpore (način sporazumevanja, tehnične prilagoditve), kadar je to potrebno.  

- Podpora pri odločanju 

Poti uveljavljanja emancipatoričnega pogleda na avtonomnost v praksi prepoznamo v 

institutih skupnega odločanja (ang. shared decision-making) in odločanja s podporo (ang. 

supported decision-making). Modela imata veliko skupnih točk in nekaj razlik zlasti v načinih, 

kako sta se uveljavila v praksi. Skupno odločanje se je razvilo na področju zdravstva in se je 

morda kot praksa še najbolj prijelo v duševnem zdravju, čeprav se je ideja razširila tudi na 

druga področja, kot je oskrba starih ljudi in ljudi z demenco. Fokus je usmerjen v proces 

sprejemanja informiranih odločitev, ki se dotikajo oskrbe, zdravja, zdravil, postopkov, v 

katerih sodelujejo uporabnik in strokovnjaki. Čeprav je zelo pomembno, kdo bo na koncu 

sprejel odločitev, je najpomembnejši prav proces sodelovanja, v katerem strokovnjaki v 

dialogu z uporabnikom predstavljajo celovite informacije, ki so nujne za določeno odločitev, 

obenem pa upoštevajo osebne preference in želje uporabnika. Za sam proces je tako 

pomemben uvodni pogovor, o čem se je potrebno odločiti, razgrnitev vseh možnih opcij, 

možnih tveganj in dobrobiti določenih opcij in osebnih preferenc glede teh izidov ter na koncu 

sinteza skupnih informacij v odločitev ali izbiro. 

Na drugi strani se je ideja “odločanja s podporo” razvila na terenu človekovih pravic in iz 

gibanj, kot sta gibanji za pravice hendikepiranih ali na področju alternativ psihiatriji. Ideja se 

napaja v vprašanjih, kakršna so moč, stigma, diskriminacija in uporaba prisilnih ukrepov. 

Osrednje sporočilo je, da morajo biti procesi odločanja dostopni vsem ljudem. Ni namreč 

upravičeno, da se komurkoli zaradi fizičnih, zdravstvenih ali intelektualnih ovir, ali na podlagi 

starosti odreka pravica do participacije v odločitvah. Ideja v primeru odločanja s podporo 

naslavlja vse odločitve: te torej niso omejene izključno le s strokovnimi odločitvami glede 

zdravja ali oskrbe, pač pa se raztezajo tudi v vsakdanje življenje, na področja financ, 

izobraževanja, bivanja, odnosov, dotikajo se pa tudi vprašanj vnaprejšnje volje in uveljavljanja 

svoje volje preko zagovornika. Odločanje s podporo prav tako sloni na predpostavki, da nihče 

ni popolnoma avtonomen, in da ljudje bolj ali manj ves čas sprejemamo odločitve s podporo 
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drugih. Ideja poudari pomen medsebojne odvisnosti in ljudi usmeri v to, da druge podprejo v 

sprejemanju odločitev, ne da bi prevzeli odločanje zanje nase. 

Vsaj še dve praktični metodi odločanja s podporo je potrebno omeniti: prva je metoda vnaprej 

izražene volje (ang. advance directives), s katero sporočimo naše preference in voljo (glede 

oskrbe, ravnanja drugih, zdravljenja in drugih pomembnih odločitev) preden nastopi čas, ko 

ne bomo mogli več sami sporočati in dajati navodil; druga pa je metoda izbranega 

zdravstvenega pooblaščenca (ang. healthcare decision-making proxy; Mali et al., 2017). 

- Zlorabe in nasilje nad starimi ljudmi 

Stari ljudje in ljudje z demenco so bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam. Zaradi neenakih 

možnosti, socialne izključenosti, osebne odvisnosti zaradi nemoči, bolezni, onemoglosti, 

pogoste materialne odvisnosti ali celo revščine ter manjše družbene moči starejših govorimo 

pri tej družbeni skupini o veliki izpostavljenosti strukturnem nasilju. Svetovna zdravstvena 

organizacija (2020) navaja, da vsaj 1 izmed 6 ljudi, starih nad 60 let, v enem letu doživi vsaj 

eno obliko nasilja v skupnosti. Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje nasilje nad 

starejšimi kot enkratno ali ponavljajoče se dejanje, ki se lahko pojavi v vsakem zaupnem 

razmerju, povzroči pa veliko škodo ali stisko starejše osebe (Svetovna zdravstvena 

organizacija, 2020).34  

Avtorji Dong, Chen & Simon (2014) so analizirali 28 študij iz ZDA in drugih držav, ki se nanašajo 

na zlorabe oseb z demenco. Navajajo, da nasilje in zlorabe doživlja med 5,4 in 62,3% oseb z 

demenco, ki živijo v skupnostni oskrbi. Izsledki so pokazali, da je najbolj pogosta oblika zlorab 

psihološke narave (27,9 − 62,3%), fizične zlorabe pa trpi 3,5 – 23% oseb z demenco. Zlorabe 

oseb z demenco pogosto ostanejo neprijavljene. 

Zlorabe starejših se najpogosteje dogajajo znotraj ožjega družinskega kroga. Stare osebe je 

zaradi strahu pred institucionalizacijo, maščevanjem, sramoto in zadrego pogosto strah 

prijaviti zlorabe, ki jih doživljajo. Stari ljudje, ki doživljajo nasilje in zlorabe, se včasih bojijo 

izgube ekonomske varnosti, predvsem pa v primerih, ko nasilje izvaja njihov otrok, molčijo 

zaradi psihološke stiske. 

 
34 Vir: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse.  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
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V Sloveniji so na centrih za socialno delo so zaradi nasilja v družini v letu 2019 obravnavali 568 

primerov ljudi, starejših od 60 let, od tega jih je bilo skoraj tretjina starejših od 75 let. Po teh 

podatkih je bilo veliko psihičnega, fizičnega in ekonomskega nasilja; kot poudarjajo na 

MDDSZ, pa lahko žrtev doleti več različnih oblik nasilja. V Sloveniji nimamo primerljivih 

longitudinalnih študij na tem področju.35 

Ljudje z demenco in starejši ljudje so pogosto tudi žrtve nasilja, recimo ekonomskega s strani 

prodajalcev na domu, ki starejšo osebo z manipulacijo pripravijo do nakupa nepotrebnih 

predmetov. Številni so tudi primeri psihološkega nasilja, ki zajema vse od neprimernih reakcij, 

žaljenja, razvrednotenja, do groženj. Navajamo takle primer: 

Izstopajoč je primer hudega nasilja nad dementno gospo iz ruralnega okolja, ki ni imela 

svojcev, ki bi zanjo skrbeli. Gospa je bila žrtev prisile v prepis lastništva nepremičnine in 

ostalega premoženja povzročiteljici nasilja, kakor tudi namernega omejevanja gibanja z 

interesom pridobivanja denarne podpore za oskrbo. V njenem primeru je šlo za nasilje več 

vrst, saj je zajemalo fizično nasilje, prepoved gibanja in opravljanja vseh človekovih potreb 

kljub temu, da se je gospa lahko samostojno gibala, hudo zanemarjanje z odrekanjem hrane, 

vode in zdravil, grožnje s smrtjo, razvrednotenje in prizadejanje hudih psiholoških travm, 

posledice katerih so se kazale vse do njene smrti (Mulec, 2020).  

Zagovorništvo je tako sredstvo, s katerim pridemo do zaželenega cilja, kot proces, v katerem 

se krepijo moč in participativne kompetence starih ljudi in ljudi z demenco. 

- Potrebe po zagovorništvu in oblike zagovorništva 

Iz rezultatov manjše raziskave potreb po zagovorništvu pri ljudeh z demenco (Mulec, 2021) je 

razvidno, da ima v praksi razumevanje zagovorniških situacij širok razpon. Zagovorništvo 

zajema tako majhne, vsakdanje situacije kakor tudi pomembnejše, katerih posledice lahko 

močno vplivajo na življenje posameznika. Situacije zajemajo vse od spremljanja oseb z 

demenco na razne uradne ustanove z namenom krepitve moči, odziva na posmehovanje ali 

druge neprimerne reakcije ljudi, opremljanje z informacijami glede pravic, zniževanja 

odmerka zdravil, pa do podpore pri odločanju. Vsem situacijam, v katerih je možno zaznati 

potrebe po zagovorništvu je skupno to, da ima star človek ali oseba z demenco manj moči v 

 
 35 Podatek MDDSZ (Vir: Nasilje nad starejšimi ne samo med štirimi stenami, Delo, 22.06.2020 
https://www.delo.si/novice/slovenija/nasilje-nad-starejsimi-ne-samo-med-stirimi-stenami/#!)  

https://www.delo.si/novice/slovenija/nasilje-nad-starejsimi-ne-samo-med-stirimi-stenami/
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raznovrstnih odnosih, kamor spadajo tako uradne institucije kot tudi posamezniki, s katerimi 

imajo zasebne stike.  

Laične oblike zagovorništva v domovih starejših občanov niso široko razširjene. Obstajajo v 

posamičnih svetlih primerih, kot je projekt zagovorništva neformalno združenih svojcev ljudi 

z demenco v enem izmed domov v Sloveniji, ki je po 16 letih delovanja leta 2016 prerasel v 

društvo RESje36 – prostovoljstvo na področju demence. Svojce je združilo skupno opažanje 

neznosnih razmer na varovanem oddelku, ki so jih zaznamovale pomanjkanje osebja, njihova 

pomanjkljiva izobrazba, zanemarjanje in pomanjkljiva higiena stanovalcev, slabo ravnanje z 

njimi pri vsakodnevni negi, ki je mejilo na zlorabe, in drugo (Cajnko, 2011). Sklenili so, da se 

združijo in da s skupnimi močmi razmere izboljšajo. Njihova prizadevanja so se iz 

neposrednega reševanja razmer na oddelku razširila na zavzemanje za boljši položaj ljudi z 

demenco, zlasti za zvišanje standardov bivanja in aktivnega življenja oseb z demenco v 

institucijah in izven, za gradnjo manjših in bolj prilagojenih namestitev, za boljšo 

usposobljenost kadra, organizacijo prostovoljnega dela, in drugo. 

Med profesionalne oblike zagovorništva pri nas štejemo institut zastopnika pravic oseb na 

področju duševnega zdravja po Zakonu o duševnem zdravju iz leta 2008 (UrL RS, 77/2008), ki 

pa se je uveljavil le v redkih domovih za stare ljudi na varovanih oddelkih. Tukaj je nujno, da 

MDDSZ začne intenzivno zagotavljati to pravico tudi ljudem na varovanih oddelkih domov. 

Pobude za presojanje kršitev pravic starejših ljudi v domači in v institucionalni oskrbi pa 

obravnava tudi Varuh človekovih pravic RS.  

- Zagovorništvo “brez navodil:” vrzel v zakonodaji 

Mandat, ki ga dobi od uporabnika, je osrednje vodilo dela zagovornika; potrebno pa je tudi 

urediti možnost zagovorništva “brez navodil”. Zdi se, da naš zakonodajalec ni predvidel, da 

nekateri ljudje ne morejo dati pristanka in tudi ne navodil zastopnikom o tem, kaj želijo od 

njega. Zakon namreč predvideva, da lahko zastopnik začne z zastopanjem izključno na klic 

človeka, ki zastopniku podeli mandat za zastopanje, dokumentiran v obliki podpisanega 

dogovora o zastopanju. Na ta način je iz pravice do zastopnika že v izhodišču izvzel veliko 

število ljudi, ki prebivajo na varovanih oddelkih ali oddelkih pod posebnim nadzorom. 

 
36 Glej: https://drustvoresje.weebly.com. 
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Izzivi v zagovorništvu so situacije, ko starejši človek zaradi začasne ali trajne nezmožnosti 

presojanja, tipično zaradi napredovale demence, ne more “dati navodil” zagovorniku o tem, 

kaj od njega želi, ali posredovati jasnih znakov glede tega, ali zagovornika sploh želi in 

potrebuje. V takih primerih pride v ospredje metoda t.i. “zagovorništva brez navodil” (ang. 

non-instructed advocacy), s katerimi zagovornik na podlagi dolgotrajnejšega spoznavanja s 

človekom, preko pogovorov z bližnjimi, preko dokumentov, ki izražajo vnaprejšnjo voljo 

človeka in drugimi sredstvi poskuša konstruirati, katere odločitve bi bile najbližje volji človeka. 

Ščiti pa tudi interese in dostojanstvo človeka v očitnih situacijah kršitev, kot so zlorabe, slaba 

obravnava in druge.  

V Veliki Britaniji predvidevajo statutarno zagovorniško službo za primere, ko je potrebno 

zaščititi pravice in interese ljudi, ki trenutno ali trajneje ne morejo informirano sprejemati 

odločitev ali dajati navodil zagovornikom. To področje ureja Zakon o duševni zmožnosti (The 

Mental Capacity Act), ki je v Angliji in Walesu stopil v veljavo v letu 2007. Njegov namen je 

okrepiti vlogo ljudi, ki zaradi duševnega stanja niso sposobni odločanja o določenih stvareh 

sami, npr. zaradi napredovanih oblik demence, intelektualne oviranosti, kratkoročne ali 

dolgoročne organske poškodbe možganov, ker so v komi, in podobno (Pennington in 

Smoldon, 2010). Zakon določa, da je potrebno v primerih, ko človek nima bližnjih, sprejeti pa 

bi bilo potrebne večje odločitve, recimo glede ukrepov, kot je uvedba zdravljenja, ki bi lahko 

imelo resnejša tveganja, predlog hospitalizacije, daljše od 28 dni oziroma predlog namestitve 

v negovalni dom, daljše od osem tednov, uvedba zaščitnih ukrepov pri sumih na zlorabe in 

zanemarjanje, in podobno, človeku nujno dodeliti zagovornika. Ta naj bi pomagal doseči take 

odločitve, ki bodo v največjem interesu človeka in obenem pomagal doseči najmanj 

restriktivne ukrepe. Zagovornik je dolžan storiti vse, da bi izvedel, kaj so želje in interesi 

človeka v neki situaciji, najprej neposredno od njega s pomočjo različnih načinov 

prilagojenega sporazumevanja in dolgotrajnejšega spoznavanja, pozneje pa tudi pri vseh 

relevantnih virih, npr. bližnjih osebah, osebju ustanov, iz dokumentacije, iz morebitne 

shranjene vnaprejšnje volje človeka (Pennington in Smoldon, 2010). 

Podatkov o primerih zastopanja na varovanih oddelkih domov še nimamo, bi jih pa bilo 

priporočljivo zbrati v prihodnosti, saj so varovani oddelki pripraven teren za kršitve pravic 

ljudi. To dokazujejo tudi poročila Varuha človekovih pravic RS o individualnih pobudah za 

obravnavo. Varuh od leta 2008 domove starejših obiskuje z izbranimi nevladnimi 
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organizacijami v okviru državnega preventivnega mehanizma na podlagi Zakona o ratifikaciji 

Opcijskega protokola h Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, 

nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Na tej podlagi vsako leto obišče nekaj 

domov starejših in preveri bivalne razmere in ravnanje s stanovalci zlasti na varovanih 

oddelkih. Med ključnimi težavami, ki jih opažajo, so: pomanjkanje izhodov na zrak; 

prenatrpanost varovanih oddelkov, zlasti pereče v socialnih zavodih, ki povzroča konfliktne 

situacije, spore in nasilje; premalo osebja; nepravilnosti pri uvedbi posebnih varovalnih 

ukrepov, kot sta telesno oviranje s pasovi in omejitev gibanja znotraj enega prostora, in drugo 

(Šelih in Kalčina, 2017; Markič, 2011). Na nevzdržne razmere na varovanih oddelkih pa 

opozarjajo tudi združenja svojcev (Cajnko, 2011). 

- Starejši v času epidemije COVID-19 

PRILOGA 5 

Na dan 5. decembra 2021 COVID-19 Sledilnik37 na podlagi podatkov NIJZ kaže naslednjo sliko: 

smrtnih primerov v starostni skupini 55 – 64 let je bilo 215 med moškimi in 78 med ženskami; 

v skupini 65 – 74 let 599 med moškimi in 296 med ženskami; v skupini 75 – 84 let 1.013 med 

moškimi in 855 med ženskami. V skupini nad 85 let je skupno umrlo 915 moških in 1586 žensk. 

Ti podatki kažejo na eni strani na večjo umrljivost moških v navedenih starostnih kohoratah, 

na drugi strani pa na več žensk, ki so v starostni kohorti nad 75 let. 

Posebno travmatično poglavje obolevanja, hospitalizacij in umiranja starejših med epidemijo 

so starostniki, ki so bivali in bivajo v DSO; v letu 2020 je umrlo zaradi COVID-19 2891 ljudi, od 

tega 1682 v DSO.38 Tematika, ki se je nepričakovano aktualizirala ravno v času epidemije, je 

bila celostno obdelana že v raziskavi zagovornika iz maja 2021,39 in je na eni strani 

ugotavljala, da so je z visokim številom okužb in smrti v DSO izpostavile vse problematike 

odnosa do starejših v Sloveniji; posebno razburjenje javnosti pa je povzročila odločitev, da 

zelo starih in slabotnih nima pomena hospitalizirati, v povezavi z dejstvom, da so se DSO za 

primer izbruha nalezljive bolezni izkazali za zelo slabo opremljene.40 

 
37 Glej: https://COVID-19.sledilnik.org/en/stats 
38 Glej: https://www.delo.si/novice/slovenija/krek-in-kacin-o-aktualnem-stanju/ 
39 Glej: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Razmere-v-domovih-za-starejse-v-prvem-
valu-epidemije-COVIDa-19.pdf 
 40 Glej npr.: https://www.24ur.com/novice/dejstva/starejsi-na-stranskem-tiru-politike-ze-vsaj-18-let-bo-po-
COVIDu-drugace.html; https://twitter.com/bskelasavic/status/1257401527939072000; 

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Razmere-v-domovih-za-starejse-v-prvem-valu-epidemije-Covida-19.pdf
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Razmere-v-domovih-za-starejse-v-prvem-valu-epidemije-Covida-19.pdf
https://www.24ur.com/novice/dejstva/starejsi-na-stranskem-tiru-politike-ze-vsaj-18-let-bo-po-covidu-drugace.html
https://www.24ur.com/novice/dejstva/starejsi-na-stranskem-tiru-politike-ze-vsaj-18-let-bo-po-covidu-drugace.html
https://twitter.com/bskelasavic/status/1257401527939072000
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V maju 2021 je Zagovornik izdelal raziskavo z naslovom Razmere v domovih za starejše v 

prvem valu epidemije COVIDA-19. Podatke o obolevnosti in smrtnosti je raziskava primerjalno 

prinesla glede t.i. prvega vala in drugega. Zagovornik je tudi pregledal mnenja in priporočila 

Varuha človekovih pravic, ter poizvedel in strnil javna stališča organizacij civilne družbe in 

njihove odzive v seznam zaznanih težav, med katerimi so prostorske in kadrovske stiske in 

primanjkljaji; nerealnost in zmeda v ukrepih, navodilih in predpisih; puščanje oskrbovancev v 

izolaciji in celo pomanjkanju hrane; in končno “dolgoletni zastoj pri sprejemu zakonodaje o 

dolgotrajni oskrbi” (s. 23).41 Raziskava prinaša tudi mednarodni pregled navodil in izvedenih 

ukrepov posebej glede starejših v ustanovah varstva ter ogroženosti varovancev glede na 

različne postopke, npr. beleženja vzrokov smrti in medicinske triaže, ter učinkov socialne 

izoliranosti. V zaključkih (s. 11ff) je raziskava navedla “pomanjkljivosti sistemske ureditve 

varstva starejših na dobrobit stanovalcev domov vplivale na način, ki se je odražal v:” 

• neinformiranosti o epidemiji in pripravljenosti domov za starejše na epidemijo;  

• nezagotavljanju zaščite in podpornih storitev za stanovalce v domu;  

• nedostopnosti do zdravljenja in nekakovosti zdravstvene oskrbe;  

• nedostopnosti in kakovosti oskrbe in drugih socialnovarstvenih storitev;  

• omejitvi gibanja in stikov ter varstva pravic. 

Problematika, ki se je izrazila med izrednimi razmerami, pa je vpeta v več vztrajnih strukturnih 

težav izpred izrednih razmer med pandemijo, med katerimi so: 

Domovi v privatni/koncesijski lasti nasproti tistim v javni lasti. Vito Flaker v svojem članku 

(2020: 318) meni: 

Najočitnejša, pa tudi najbolj kontroverzna teza je, da so domovi totalne ustanove, ki 

ne le s koncentracijo, temveč tudi z značilnim ozračjem, pojmovanjem ljudi, odnosi 

med osebjem in stanovalci in pomanjkanjem družbene moči stanovalcev pomembno 

pospešujejo širjenje okužb. Zaposleni so prenašalci okužb, stanovalci pa prejemniki in 

 
https://www.rtvslo.si/moja-generacija/novice/slovenija/kar-se-je-dogajalo-med-epidemijo-je-
nesprejemljivo/586966; https://ptujinfo.com/novica/slovenija/stanovalci-domov-za-starejse-predstavljajo-kar-
81-odstotkov-umrlih-zaradi-COVIDa; idr. 
 41 Celotna študija je dostopna: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Razmere-v-
domovih-za-starejse-v-prvem-valu-epidemije-COVIDa-19.pdf 

https://www.rtvslo.si/moja-generacija/novice/slovenija/kar-se-je-dogajalo-med-epidemijo-je-nesprejemljivo/586966
https://www.rtvslo.si/moja-generacija/novice/slovenija/kar-se-je-dogajalo-med-epidemijo-je-nesprejemljivo/586966
https://ptujinfo.com/novica/slovenija/stanovalci-domov-za-starejse-predstavljajo-kar-81-odstotkov-umrlih-zaradi-covida
https://ptujinfo.com/novica/slovenija/stanovalci-domov-za-starejse-predstavljajo-kar-81-odstotkov-umrlih-zaradi-covida
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žrtve (večja stopnja okuženosti, hujše posledice). Zavrniti pa je treba hipotezo, ki je 

krožila in ki morda drži v drugih državah, o tem, da so zasebni domovi večje tveganje 

za širjenje okužb, pa čeprav to tveganje načeloma obstaja, saj morajo zasebni domovi 

bolj skrbeti za »ekonomičnost« poslovanja. 

Podatki o tem, kakšna je kvaliteta primerjalno med koncesijskimi domovi in tistimi v javni lasti, 

bi bilo vsekakor primerno pregledati s stališča kvalitete življenja oskrbovancev, pa tudi 

pripravljenosti na podobne izredne razmere, kot je (bila) epidemija COVID-19, in verjetno tudi 

predpisati nekatere dodatne standarde.42 

Odsotnost aplikacije koncepta/procesov deinstitucionalizacije (DI) tudi za starostnike; 

preferenčna socialna oskrba z asistenco na domu. Prizadevanja za rehumanizacijo režima 

družbene skrbi za ljudi z oviranostmi/invalide in starostnike (med katerimi so mnogi tako ali 

drugače ovirani), še posebej za tiste, bi morala najprej upoštevati statistično prekrivanje 

kategorij star človek/oviran človek, in večinskost žensk v populacijah nad 74 in zlasti 84 let. 

Medtem ko za mlajše ljudi z oviranostmi vztrajamo, da se jim mora z denistitucionalizacijo 

omogočiti kolikor le mogoče samostojno, dostojanstveno in avtonomno življenje, smo 

kulturno veliko prej pripravljeni starost gledati kot “humano” čakanje na smrt ob minimalni 

paliativni negi, v odsotnosti pomenljive socialne vključenosti in predpostavki o postopnem 

ugašanju in izginevanju avtonomne osebnosti. 

ODRASLI Z OVIRANOSTMI 

V tem delu raziskave smo opravili povzetek analiz slovenskih raziskav na področju dolgotrajne 

institucionaliziranosti in dopolnili posnetek stanja. Še zlasti smo se naslonili na nacionalni 

analizi iz leta 2015 (Flaker et al., 2015, Zaviršek et al., 2015) in na podatke, ki jih spremlja 

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (kot npr. spremljanje uresničevanja in 

doseganja ciljev Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-

2020, spremljanje programov osebne asistence). V letu 2020 je izšla analiza stanja na področju 

oskrbe odraslih ljudi z ovirami v 27 članicah EU, ki jo prav tako uporabimo v analizi. 

 
 42 Po podatkih platforme Slonep 42 je v območni enoti Celje od 12 domov polovica koncesijskih; v območni 
enoti Koper od 10 domov dva; v območni enoti Kranj od 9 domov trije; v območni enoti Krško nobenega 
koncesijskega; v območni enoti Ljubljana od 35 domov deset; v območni enoti Maribor od 15 domov pet; v 
območni enoti Murska Sobota od 10 domov šest; v območni enoti Nova Gorica od 8 domov eden; v območni 
enoti Novo Mesto od 5 domov eden; ter v območni enoti Ravne na Koroškem od 7 domov štirje.  
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Obstoječe analize kažejo, da se je oskrba na področju ljudi z ovirami in dolgotrajnimi težavami 

z duševnim zdravjem v zadnjih letih spremenila na bolje (razmerje med institucionalnimi in 

skupnostmi oblikami namestitev se iz leta v leto izboljšuje, podporni programi za ljudi, ki živijo 

doma se krepijo, kot tudi zaposlitve v rednih delovnih okoljih, sprejet je bil zakon o osebni 

asistenci), a so ostanki institucionalnega sistema in kulture še močno prisotni (sočasen obstoj 

velikih zavodov, institucionalna kultura v prevelikih bivalnih enotah, pogojevanje 

upravičenosti na podlagi različnih statusov in diagnoz, transinstitucionalizacija in 

reinstitucionalizacija, kršitev moratorija na prenavljanje in institucij in gradnjo novih podobnih 

struktur, ki ga narekuje konvencija o pravicah ljudi z ovirami, in drugo).  

- Konvencija o pravicah invalidov v EU  

Konvencijo o pravicah ljudi z ovirami (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), 

ki jo je Generalna skupščina ZN sprejela leta 2006, je Slovenija ratificirala leta 2008, pod 

uradnim uradnim nazivom »konvencija o pravicah invalidov«, s čimer se je prevod odmaknil 

od emancipatoričnih konceptov konvencije, kot sta polna participacija in enakopravno 

državljanstvo, in poudaril prav nasprotno (angl. in-valid pomeni nevreden). Med bolj 

izpostavljenimi členi konvencije je 19. člen, ki opredeljuje pravico do neodvisnega življenja v 

skupnosti. Konkretneje, ljudje z ovirami morajo imeti, enako kot drugi, možnost izbirati stalno 

prebivališče, se odločati, kje in s kom bodo živeli, in niso dolžni živeti v posebnem, 

segregiranem okolju. Države pogodbenice morajo zato z vsemi potrebnimi ukrepi preprečiti, 

da bi bili ljudje z ovirami izločeni iz skupnosti. Ti ukrepi vključujejo tako dostop do prebivališča 

kot podpornih storitev v skupnosti, kot sta na primer osebna asistenca ali pomoč na domu, in 

do vseh prilagoditev, ki jih nekdo potrebuje za neodvisno življenje. Konvencija se v svojem 

bistvu dotika deinstitucionalizacije (v nadaljevanju DI) in v njej so podporniki dobili dodatno 

podlago in vzvod za pritisk na politične institucije. V 12. členu pa države pogodbenice ljudem 

z ovirami priznavajo pravno/poslovno sposobnost na vseh področjih življenja enako kot 

drugim in bi morale sprejeti ustrezne ukrepe, da se jim zagotovi dostop do podpore, ki jo 

potrebujejo pri tem.  

V nekaterih državah so se prav na podlagi konvencije spustili tudi v strateške litigacije. Zelo 

uspešne primere strateškega pravdanja na področju duševnega zdravja in hendikepa, so 

speljali v mednarodni organizaciji Mental Disibility Advocacy Center (zdaj deluje pod novim 

imenom Validity). Primeri tožb proti državam na Evropskem sodišču za človekove pravice se 
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nanašajo na preprečevanje neodvisnega življenja v skupnosti svojim državljanom, kot tudi v 

drugih primerih (na področju inkluzivnega šolanja, odvzema poslovne sposobnosti in 

skrbništva, nasilja in zlorab, in drugo).43 

Novo poročilo (po 10 letih od prvega) o prehodu iz institucionalne v skupnostno oskrbi v 27 

državah članicah EU Evropske skupine strokovnjakov in strokovnjakinj za prehod iz 

institucionalne v skupnostno oskrbo (the European Expert Group, EEG) (Šiška in Beadle-Brown, 

2020) je prišlo v kritičnem trenutku, ko so negativni vidiki institucionalizacije (zbiranje velikega 

števila ljudi v eni stavbi in prikrajšanost za socialne stike) čedalje bolj očitni in se zaradi 

izpostavljenosti virusu le še stopnjujejo. Kriza vpliva na tiste, ki potrebujejo vsakodnevno 

oskrbo, pa tudi na njihove podporne sisteme ter na spodbujanje razvoja različnih modelov v 

skupnosti, kar je posledica strukturno nezadostnega vlaganja v vključevanje in dobro počutje 

vseh. Poročilo ugotavlja, da  

čeprav DI obsega tudi izvajanje 19. člena Konvencije Združenih narodov o pravicah 

invalidov, je na voljo zelo malo informacij o življenjskih izkušnjah ljudi glede izbire in 

nadzora, vključevanja in participacije.  

- Spremembe skozi čas v številkah 

Uradnih podatkov o položaju ljudi z oviranostmi v Sloveniji ni veliko, na voljo je podatek, da 

je v Sloveniji 146 dolgotrajnih institucij za otroke, odrasle in stare ljudi z različnimi oblikami 

oviranosti. Leta 2015 sta dve raziskovalni študiji pridobili doslednejše podatke o obsegu 

institucionalizacije pri nas (Flaker et al., 2015; Zaviršek et al., 2015). Ena od njih je pokazala, 

da je bilo v institucijah za dolgotrajno nastanitev skoraj 22 800 oseb – 21 814 jih je živelo v 

stavbah za od 100 – 700 oseb, 978 pa v manjših enotah v bližini institucije ali v mestih, ki pa 

jih upravljajo institucije, pri čemer imajo stanovalci in stanovalke le malo izbire ali nadzora 

nad svojih vsakdanjikom. Ta številka obsega vse vrste nastanitev in vključuje tudi starejše 

odrasle. Število odraslih med 18. in 65. letom starosti v teh institucijah je 4 186 ljudi. Večina 

mest je namenjena starim ljudem, čeprav ena vrsta zavodov (CUDV) omogoča podporo 

otrokom, mladostnikom in odraslim – tu je bilo 961 odraslih, starih od 18 do 65 let, in 242 

otrok (Flaker et al., 2015, Zaviršek, 2019).  

 
 43 Prejšnja in nova spletna stran: http://www.mdac.org/en/books/litigating-right-community-living-people-
mental-disabilities; https://validity.ngo/ 

http://www.mdac.org/en/books/litigating-right-community-living-people-mental-disabilities
http://www.mdac.org/en/books/litigating-right-community-living-people-mental-disabilities
https://validity.ngo/


STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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Kar zadeva spremembe od leta 2013 dalje, poročilo navaja, da trendi ostajajo nespremenjeni, 

pri tem da se število ljudi v institucijah na letni ravni povečuje– v večjih institucijah in manjših 

enotah (Šiška in Beadle-Brown, 2020). Poročilo za državo Slovenija iz leta 2017 navaja, da je 

za večino oskrbe in zdravljenja na področju duševnega zdravja zagotovljenih 2000 postelj v 

petih psihiatričnih bolnišnicah in petih psihiatričnih oddelkih v splošnih bolnišnicah. Informacij 

o tem, koliko teh postelj pomeni dolgotrajnejšo namestitev ni, vendar poročilo omenja, da je 

povprečna dolžina bivanja okoli 6 tednov (Turnpenny et al., 2017, v: Šiška in Beadle-Brown, 

2020). 

- Ključni razvojni premiki v zakonodaji, politikah in sistemih v Sloveniji 

Problem Slovenije in velikega števila držav pogodbenic je, da še po več kot desetletju od 

ratifikacije konvencije o pravicah invalidov ni sprejela vseh področnih zakonov in ukrepov za 

implementacijo konvencije v praksi. Slovenija nima politike, ki bi jasno določala 

deinstitucionalizacijo kot prednostno nalogo, čeprav Resolucija o nacionalnem programu 

socialnega varstva 2013-2020 (ki ga delno financirajo strukturni skladi EU) opredeljuje cilj 

transformacije iz institucionalne v skupnostno oskrbo. Cilj Resolucije je bil do leta 2020 

okrepiti skupnostne službe in storitve kapacitet (od 50% do 80% za posamezne kategorije 

stanovalcev), obenem pa povečati zmogljivosti domov za starejše ljudi, da bi lahko poskrbeli 

za vse večje število starejših prebivalcev.  

Poraja se zaskrbljenost spričo dejstva, da kljub temu, da so se sredstva EU na področju ljudi z 

ovirami uporabila za izgradnjo 100 novih identičnih enot (večina naj bi imela zmogljivost 

poskrbeti za največ 10 ljudi), še vedno ni moratorija na zapiranje institucij in še vedno 

obstajajo čakalne vrste. Prav tako se še vedno z nacionalnimi sredstvi obnavlja stare institucije 

(ENIL, 2018; Šiška in Beadle-Brown, 2020). Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2018-2028 poudarja ukrepe, ki bi bili potrebni, da bi povečali dostopnost do ustreznih 

služb in institucij, zlasti na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 

Intenzivnejše dogajanje na področju dolgotrajne oskrbe se je začelo v letih 2016 in 2017 (z 

začetki že v 2014 in 2015). Pri Ministrstvu za zdravje je bil ustanovljen Direktorat za 

dolgotrajno oskrbo, ki je oktobra 2017 predstavil nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in 

obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog je imel številne pomanjkljivosti in ni bil 

sprejet, kljub temu pa je bil v letu 2018 objavljen razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki naj bi 

podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Izbrana so bila tri pilotna 
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 46 OD 137 

okolja, ki so v drugi polovici leta 2018 že začela izvajati pilotne aktivnosti in izobraževanje. 

Med bolj kritiziranimi deli predloga zakona je predvidena poudarjena vloga neformalne 

oskrbe, ki je (in bo najverjetneje še dolgo) na plečih ženskih neformalnih oskrbovalk v družini. 

Modeli oskrbe, ki temeljijo na neformalni oskrbi v družini, utrjujejo tradicionalne spolne vloge 

in povečujejo neenakosti med spoloma; takšna ureditev bi lahko vodila do manj 

konkurenčnega položaja žensk na trgu dela, vplivala na njihovo zdravstveno stanje, težje 

usklajevanje poklicnega in družinskega oz. zasebnega življenja. Prav tako predlagan vstopni 

prag za pravico do formalne oskrbe v instituciji prinaša tveganje, da bo oskrba v institucijah 

namenjena samo najzahtevnejši oskrbi, kar pomeni tveganje za neformalne oskrbovalce, torej 

pretežno ženske skrbnice (intenzivnost oskrbe, izgorelost). Decembra 2021 pa je bil sprejet 

nov Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pomanjkljivosti predloga ni odpravil, ima pa tudi druge.  

Med pozitivnimi premiki je potrebno omeniti sprejetje Zakona o osebni asistenci in Zakona o 

socialnem vključevanju invalidov, saj oba dajeta osnovo za okrepitev bivanja in oskrbe 

odraslih ljudi z ovirami v domačem okolju oziroma skupnosti, čeprav vsebujeta tudi mnoga 

protislovja (zakon o osebni asistenci je bil v 2021 že dopolnjen). Zakonsko urejena in 

zagotovljena osebna asistenca se je začela izvajati v letu 2019, nove storitve socialnega 

vključevanja, med katere spada tudi storitev ohranjanja socialne vključenosti starejših 

invalidov, pa leta 2022. V letu 2018 se je zgodil še en premik. Služba Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko je v letu 2018 dala ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 

zeleno luč za projekt Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije od 2018 

do 2022. Skupna višina sredstev, namenjenih za projekt, je 1,02 milijona evrov, od tega je 

Evropski socialni sklad prispeval dobrih 816.000 evrov. Pilotni enoti sta Dom na Krasu in CUDV 

Črna na Koroškem. Namen projekta je zagotoviti podlage za vzpostavitev celostnega sistema 

deinstitucionalizacije.  

Poleg nedvomnih pozitivnih premikov, spremljajo zadnji val DI torej tudi protislovja in 

tveganja za nadaljnje diskriminacije, kot je dvotirni sistem oskrbe, ki zavira resnične 

spremembe v skupnosti; delitev na uporabnike, ki naj bi bili “zmožni” živeti v skupnosti in tiste 

z intenzivnejšimi potrebami, ki naj ne bi bili. Zaskrbljujoča je tudi persistentnost vodstev 

zavodov proti spremembam. Nedoslednost in neodločnost pristojnih ministrstev je pri drugih 

deležnikih sprožila dvome vanjo, tisti, ki ji nasprotujejo, pa so se naučili, kako jo na deklarativni 

ravni podpreti, hkrati pa ohranjati status quo in utrjevati ustanove. Med večjimi tveganji sta 
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tako transinstitucionalizacija (preselitev iz posebnih zavodov v domove za stare) in 

reinstitucionalizacija (selitev v nove “skupnostne” domove, pogosto zgrajene v bližini starih 

zavodov, ki so namenjeni 50-70 stanovalcev), s čimer se krši s konvencijo zaukazan moratorij 

na gradnjo novih struktur. S podpisom Konvencije o pravicah invalidov se je Slovenija obvezala 

k moratoriju na gradnjo novih struktur (splošna opomba št. 5 k 19. členu Konvencije). 

Zagotovila naj bi, »da se javna in zasebna sredstva ne namenjajo vzdrževanju, obnovi, 

ustanavljanju, izgradnji obstoječih in novih institucij pod etiketo deinstitucionalizacije« 

(odstavek 51) in da bo “razpoložljiva sredstva uporabila ali prerazporedila za razvoj 

vključujočih in dostopnih storitev za neodvisno življenje” (odstavek 38 in 59). Gradnja ali 

prenavljanje ustanov za dolgotrajno oskrbo (ne glede na velikost) tako tudi nista upravičena 

do podpore Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI). Bilo je nekaj indicev, da 

so institucije in država z razpisi ta načela kršila (Flaker et al., 2015; Urek, 2019; Urek, 2021; 

Zaviršek et al., 2015). 

Država je v novem Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo na Ministrstvu za delo, 

družine, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) začela s pospešenim procesom DI s 

sredstvi Operativnega programa 2014-2020 (podaljšan do 2023).  

Problem je tudi ohranjanje institucionalne kulture. Denimo, ponekod je osebje prisotno v 

bivalnih enotah ves čas tudi, ko za to ni potrebe, obroke hrane se vozi iz glavne stavbe zavoda, 

namesto da bi si jih sami pripravljali, ipd. Ohranja se medicinski model, čeprav zavodi govorijo, 

da imajo socialnega; stare-nove paradigme popravljanja, prisile, pokroviteljske drže pa žal 

pogosto vztrajajo, tudi v skupnostnih službah. 

- Participacija uporabnikov v procesih DI 

Glasu uporabnikov je v teh prelomnih dogajanjih slišati manj kot kdajkoli prej. Pomembne 

odločitve se dogajajo na političnih nivojih in resornih ministrstvih. Po drugi strani pa se z 

uporabniškim raziskovanjem poraja novo avtonomno “znanje z dna, od spodaj”, ki prav tako 

ne pride do ustreznih kanalov vpliva. Obe resoluciji, za socialno varstvo in duševno zdravje, 

sicer predvidevata vključevanje uporabnikov na vseh nivojih odločanja, pri nastajanju 

resoulucije o duševnem zdravju je bil ustanovljen tudi uporabniški svet, v katerega so zadnji 

trenutek dali predstavnika svojcev. Zdi se, da je zaenkrat “glas uporabnikov” v četrtem valu 

bolj kot ne glas na deklarativni ravni in ne zajame ljudi, ki niso v predstavniški vlogi. 

Predstavniki ministrstva priznavajo, da pri tej točki resolucije niso še naredili kljukice. Rezultat 
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je, kar je eden od uporabnikov na javni tribuni44 s predstavniki ministrstva strnil v stavek: 

“Resolucija ne odseva naših resničnih problemov”.  

Kateri pa so resnični problemi? Uporabniško društvo Svizci je v letu 2019 opravilo uporabniško 

raziskavo in pokazali na realne probleme na področju dela, bivanja, preživetja (Cigoj et al., 

2019). Ko raziskujejo uporabniki, se pravi, ko res odločajo o temah raziskav in postavljajo 

vprašanja, raziskujejo o revščini in osnovnem preživetju, ker je to nekaj, kar najbolj zaznamuje 

njihovo življenje in zahteva najhitreje sistnemske rešitve. Teme, ki jih odpirajo, so globoko 

socialne; o njih nikjer ni mogoče nič prebrati v resolucijah in nacionalnih programih. 

Uspešnost odprtih vrat dezinstitucionalizacije merijo s številom zaprtih vrat, pred katerimi 

ostajajo. Z njimi smo se leta 2019, po raziskavi, pogovarjali v fokusni skupini (Urek, 2021). 

“Velike spremembe, ki jih pelje ministrstvo, so morda v redu, ne vem, a šteje samo izkušnja. 

Ko doživiš zaprta vrata.” “Zaprta vrata” so najpogosteje uporabljena metafora, ko opisujejo 

svoje izkušnje s sistemom.  

Na primer, problem predstavljajo najemnine za tiste, ki si prizadevajo živeti neodvisno. Cena 

najema prostora za bivanje (največkrat sobe) je enaka znesku celotne invalidske pokojnine 

posameznika. Neodvisno življenje si je enostavno težko privoščiti, zato so ljudje pogosto 

obsojeni na bivanje v instituciji ali stanovanjski skupini, za kar participirajo ponekod s celo 

pokojnino, ali na životarjenje pri starših kot večni otroci. “Zaprta vrata” ponazarjajo izkušnjo 

uporabnika, ki so mu na centru za socialno delo zavrnili vlogo za izredno denarno pomoč, ker 

da je namenjena samo za izredne dogodke. »Preživeti s tako malo denarja in priti skozi mesec 

je pravzaprav sam po sebi izredni dogodek, ki se nikoli ne konča, je izredno stanje ves čas!«.  

Zdi se, da se med različnimi področji življenja, kjer lahko ostaneš pred zaprtimi vrati, sklene 

zaprt krog, ki prvotno stisko poglobi in jo širi še na druga področja. Skupna izkušnja je, da 

zakonodaja in sistemska urejenost delujeta tako, da socializacijo ljudi z duševnimi stiskami 

prej zavira kot pospešuje. »Vedno se zaletiš v ena zaprta vrata. To mi opazimo«. Proces 

dezinstitucionalizacije bi lahko dal dobre rezultate, če bi se sistemska zakonodaja in ureditev 

pisala iz izkušenj uporabnikov in k uporabnikom. Namesto tega “danes sistem postavlja v 

ospredje nekega čudnega, neobstoječega, idealnega uporabnika, ki ne obstaja. Ko rabiš nujno 

 
44 Društvo Svizci, Javna tribuna s povabljenimi predstavniki MDDSZ, Fakulteta za socialno delo, 28.6.2019. 
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pomoč, se sistem ne zgane.” Zdi se, da uporabniki trenutno uživajo le iluzijo državljanstva, kot 

se je izrazila Liz Sayce (2000).  

Kljub težkemu preživetju ne bi nihče zamenjal svoje svobode za življenje v instituciji ali celo v 

stanovanjski skupini. Njihove naracije – kljub temu, da izpostavljajo probleme – niso naracije 

žrtev, ampak preživelih in solidarnih. Kljub mnogim zaprtim vratom sistema so našli razpoke 

v zidovih in reže, kamor je mogoče postaviti nogo in vseeno ne ostati “zunaj”. Ta reža svetlobe, 

ki se kaže med vrati, je zlasti v medsebojni podpori. Njihova želja je opogumiti ljudi, da je vsak 

pomemben akter za svoje potrebe; sistem namreč zdaj deluje tako, da ljudi pasivizira, zaradi 

česar jih je težko mobilizirati. Pomembno je najti svoj glas in moč, pravijo, saj o njih zmeraj 

govorijo drugi, kot da jih ni. Večina se jih sprijazni z vlogo bolnika in “prejemnika storitev”. 

Njihovo občutje pa je, da bi lahko drug drugemu ogromno pomagali, saj imajo neprecenljive 

izkušnje, kako se znajti v sistemu: “Premalo se učimo iz lastne prakse. Pozabljamo, kako smo 

izšli iz kriz, kako smo si pomagali. Ne spomnimo se pozitivnih stvari.” Radi bi vplivali na 

spremembe sistema, da bi bil izhajal iz tega, kar uporabniki doživljajo in potrebujejo. Temu je 

namenjena tudi nova raziskava. (Urek, 2021). Na uporabniški javni tribuni45 je bilo povsem 

jasno, da so v času COVID-19 od vseh akterjev na področju duševnega zdravja uporabniki v 

največji meri gradili mrežo človeške solidarnosti (zbirali denar, živila in potrebščine, vzdrževali 

stik in obiskovali izolirane znance s težavami z duševnim zdravjem idr.) 

- Varstvo pravic 

Opravili smo tudi pregled primerov tožb na Evropskem sodišču za človekove pravice s 

področja duševnega zdravja in oviranosti, ki so jih vložile tudi druge zagovorniške organizacije 

(Council of Europe, Euroepan court of human rights, 2020).46  

PRILOGA 6 

V prilogi so izvlečki izbranih sodb, ki jih je Evropsko sodišče za človekove pravice izreklo na 

podlagi kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in kažejo na raznolike primere 

sodb v primeru kršenja pravic ljudi z intelektualnimi in fizičnimi ovirami. Poleg Konvencije o 

varstvu človekovih pravic sodišče v posamičnih sodbah napotuje tudi na branje Konvencije 

 
45 Inštitut RS za socialno varstvo in Društvo SVIZCI - uporabniško društvo za duševno zdravje: Pomen 
skupnostne oskrbe v času epidemije, posvet, 2.3.2021 (po zoomu). 
 46 Persons with disabilities and the European Convention on Human Rights. Press Unit; dostopno: 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Disabled_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Disabled_ENG.pdf
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pravic invalidov. Vsebinsko se sodbe nanašajo na primere, kot so: smrt človeka s slušnimi 

ovirami v policijskem priporu; smrt osebe z oviro v zavodih ali v psihiatričnih ustanovah; pogoji 

pridržanja za človeka z ovirami; nepravilnosti pri ukrepu privezovanja na posteljo; dolgotrajno 

bivanje v oddaljenem zavodu proti volji človeka; privezovanje osemletnika na posteljo v 

ustanovi za otroke z fizičnimi ovirami; sterilizacija žensk z intelektualno oviro kot metoda 

preprečevanja nosečnosti; javno verbalno in fizično nadlegovanje otroka z intelektualno oviro 

in nepravilni odziv pristojnih institucij; policijsko zaslišanje otroka z oviro brez pravne pomoči; 

odvzem poslovne sposobnosti proti volji in možnosti njene obnovitve; kršitev pravice do 

poroke zaradi ruskega družinskega zakonika, ki osebam z nalepko duševne motnje, zaradi 

česar jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, prepoveduje možnost poroke; odvzem volilne 

pravice na podlagi kategorije/diagnoze, brez individualne ocene sodišča; kršitev dostopa do 

učne pomoči, ki je bila mladi pritožnici z intelektualno oviro zagotovljena po zakonu. Med 

njimi je le en primer, kjer je bila pritožnica iz Slovenije (zaradi odvzema otrok), kar ne pomeni, 

da razlogov za vlaganje tožb v Sloveniji ni, le da nimamo relevantne zagovorniške institucije, 

NVO ali državne, ki bi tudi na tem področju vlagala tožbe. 

Pregledali smo tudi primere na področju ljudi z ovirami in s težavami z duševnim zdravjem 

drugih pertinentnih skupin/področij, ki jih je obravnaval Varuh človekovih pravic RS. 

PRILOGA 7 

V obdobju 2010-2018 je obravnaval 59 primerov diskriminacije ljudi z oviro. Diskriminacija se 

je ugotavljala na številnih področjih: socialne zadeve, omejitev osebne svobode, pravosodje, 

stanovanjske zadeve, ustavne pravice, upravne zadeve, delovno razmerje, pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zbiranje in 

združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev in policijski postopki. V istem 

obdobju je Varuh obravnaval tudi 20 primerov diskriminacije na področju duševnega zdravja 

(primeri so vključevali: omejitev osebne svobode, socialne zadeve in na področju 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja). Eden od primerov govori o izkušnji 

prisilne hospitalizacije. Pobudnik se je pritožil, ker so na njemu izvajali ukrep PVU (oviranje s 

pasovi) več kot 72 ur. Ob tem je večkrat prosil za vodo, vendar se je osebje do njega obnašalo 

neprimerno. V odgovoru na njegove navedbe je bolnišnica sporočila, da je bilo osebje 

zdravstvene nege pri pobudniku stalno navzoče in ob tem skrbelo za neposredni nadzor nad 

njim. Varuh je ob obisku bolnišnice ugotovil, da je so ukrep PVU (ki lahko po Zakonu o 
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duševnem zdravju traja le 4 ure) pri pobudniku verižno uvajali, ukinjali in ponovno uvajali. Iz 

evidenc ni bilo mogoče razbrati, da bi bil pobudnik kdaj v obdobju 112 ur dejansko odvezan. 

Tudi obrazci so se vodili zelo pavšalno. Tako so lahko ugotovili, da je bila vrsta obrazcev o PVU 

dejansko skopiranih s povsem enako navedbo. Prav tako osebje ni bilo dovolj navzoče v sobi, 

ki je spominjala na skladišče, ko se je izvajal ukrep.47 

Dodatno smo preučili nekaterih strateških dokumentov in politik, ki se dotikajo podpornega 

odločanja ali skupnega odločanja in drugih praks, ki v sodobnih pravnih sistemih že učinkovito 

nadomeščajo institut skrbništva. Republika Slovenija je namreč navkljub ukinitvi dveh 

institutov - odvzema poslovne sposobnosti in podaljšanja roditeljske pravice (sprememba 

Družinskega zakonika, ki je stopila v veljavo 15. aprila 2019), s čimer je sledila 12. členu 

konvencije, obdržala institut postavljanja pod skrbništvo , ki je sicer v praksi sodišč in centrov 

za socialno delo v konkretnih primerih še precej pokroviteljsko naravnana. Sodišče v odločbi 

o postavitvi pod skrbništvo določi obseg skrbnikovih obveznosti in pravic in je v tem smislu 

sicer mnogo bolj natančno urejeno od instituta podaljšanja roditeljske pravice, saj se v odločbi 

lahko eksplicitno določijo naloge/obveznosti in pravice skrbnika. A uporabniki večinoma 

ugotavljajo, da se zanje zaenkrat v praksi ni nič bistvenega spremenilo;48,na primer, še naprej 

sta njihova volja in glas neslišana, prisluhne se le mnenju stroke in skrbnikov. Navsezadnje to 

ne preseneča, saj se s spremembo Družinskega zakonika niso spremenili tudi pokroviteljska 

mentaliteta ali vpogled v naprednejše tuje prakse, kot so podporno ali skupno odločanje.  

Pri izpostavitvi te problematike smo se oprli tudi na nekaj primerov postavljanja osebe pod 

skrbništvo po aprilu 2019, na katere smo naleteli v praksi (nismo pa jih sistematično zbirali) 

Eden od primerov je stanovalec enega od socialnovarstvenih zavodov, za katerega si njegova 

zagovornica iz uporabniškega društva že nekaj let prizadeva, da bi mu vrnili poslovno 

sposobnost, pa argumenti skrbnice vedno znova prevladajo. Nad njim ima popolno skrbništvo 

(ne da bi bil natančno določen obseg skrbniških nalog ali področij). Tako lahko odloča tudi o 

tem, da ne bo šel na izhod ali obisk v Ljubljano. Pozitiven premik je, da sta si oba pilotna 

zavoda (Dom na Krasu in Črna na Koroškem) v procesu deinstitucionalizacije, zadala tudi cilj 

vračanja poslovne sposobnosti stanovalcev in nadomeščanje tega instituta odvzema s 

podpornim odločanjem.  

 
47 Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2013, 2014, str. 99-101. 
48 Vir: osebni pogovor z zagovornico društva Svizci. 
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- Povzetek problematik 

V preteklih dveh desetletjih je bil v Sloveniji na področju oskrbe za odrasle ljudi z 

intelektualnimi ovirami in težavami z duševnim zdravjem nedvomno narejen razvoj, denimo 

z razvijanjem novih inovativnih storitev, kot so: izvajanje inkluzivnih zaposlitev posameznikov 

z vključitvijo posameznikov v redna delovna okolja, diferencirani programi za starejše 

uporabnike, podporne oblike bivanja v manjših stanovanjskih skupinah, podporne oblike 

samostojnega bivanja (posamezniki, pari, mame z otroki), kmetija s samooskrbo in drugo. 

Obenem je na tem področju več izzivov.  

Eden izmed njih je sprememba starostne strukture uporabnikov. Če je bila povprečna starost 

uporabnikov VDC v preteklosti med 20 in 30 let, je danes že med 40 in 50 let, uporabniki pa 

imajo tudi zaradi starosti več zdravstvenih težav in drugih ovir. Na drugi strani pa je problem 

pomanjkanja resničnih skupnostnih alternativ. Ljudi z intelektualnimi ovirami, stare 65 let in 

več (pa tudi mlajše), se denimo ob pomanjkanju drugih možnosti pogosto namešča v domove 

za stare ljudi in v posebne domove. Obenem pa se razmeroma samostojne uporabnike 

vključuje v institucionalne namestitve, čeprav bi lahko z določeno stopnjo podpore bivali v 

skupnosti (Česen, 2017). Tveganja transinstitucionalizacije in deinstitucionalizacije na način 

“posnemanja smetane” so torej močno prisotna.  

Nekateri protagonisti zagotavljanja skupnostne oskrbe ocenjujejo, da so kadrovski in drugi 

področni pravilniki že zastareli, in da ne dohajajo dogajanj na tem področju, ki jih narekujejo 

konvencija, smernice, mednarodni standardi in stroka. Še zmeraj upravičenost do storitev 

temelji na kategorijah, statusih in diagnozah, in ne na potrebah.  

Obstoječe strukture presegajo število stanovalcev, ki bi jih po mednarodnih standardih še 

lahko uvrstili med sprejemljive in skupnostno naravnane: bivalne enote VDC imajo do 24 

stanovalcev, zavodske pa seveda mnogo več. Zavedajo se, da so ob takem številu stanovalcev 

ohranja kultura totalne institucije, načela deinstitucionalizacije pa so lahko samo na papirju. 

Prihodnost vidijo v premiku v skupnostne oblike bivanja z največ 6-8 stanovalci49, oblikovanju 

stanovanjskih skupin za ljudi z različnimi potrebami glede intenzitete oskrbe, širjenju možnosti 

plačanih zaposlitev, in drugo (Suhadolnik, 2019). Vsekakor se je v procesu 

 
 49 Nekatera društva se denimo že zdaj strožje držijo načela, da v bivalnem prostoru, kjer ljudje živijo skupaj na 
enem mestu, ne sme bivati več kot 8 ljudi (recimo društvo Sonček, medtem ko je v bivalnih enotah društva 
Sožitje nekaj več (12) ljudi). 
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deinstitucionalizacije treba izogniti kopičenju stanovanjskih skupin na enem mestu, v isti 

stavbi ali naselju.  

Ponavljamo, da samo vzpostavljanje skupnostne oskrbe še ne pomeni avtomatično tudi 

deinstitucionalizacije. Zapiranje ustanov se ne bo zgodilo samo od sebe. Ravno obratno, 

izkazalo se je, da gre prej računati na to, da bodo institucije težile k statusu quo ali oblikam 

deinstitucionalizacije, ki to niso: transinstitucionalizacija ljudi v druge ustanove, 

reinstitucionalizacija v obliki manjših domov, ki imajo tudi 50, 70 ali več stanovalcev, kopičenje 

bivalnih enot ali stanovanjskih skupin na enem mestu, po možnosti v bližini zavoda, ponovna 

uvedba prisilnih ukrepov in poudarek na varovanju in nadzoru, itd. 

Zato bi morala pristojna ministrstva biti odločnejša in priti z jasnim načrtom ter vizijo 

transformacije institucionalnega sistema v skupnostne oblike. Premiki, ki so se zgodili in se 

dogajajo, so razlog za optimizem; bati se je, da se bo zgodilo kot večkrat poprej, ko je premik 

prepogosto zadušila dolga stagnacija, ki je sledila prvim uspehom. Kazalci vseeno kažejo, da 

se razmerje med institucionalnimi in skupnostnimi namestitvami počasi, a vztrajno izboljšuje 

v korist skupnostnih oblik. Vsekakor je treba dvotirni, vzporedni sistem institucij in 

skupnostne oskrbe preseči, ker zavira razvoj in podvaja stroške, obenem pa ustvarja 

nepravičen sistem delitve na “manj težke” uporabnike, ki so sposobni in si zaslužijo, da se 

preselijo, in “težke primere”, ki “niso za ven.”  

Na drugi strani je tudi v skupnosti ter v že obstoječih skupnostnih strukturah in načinih 

podpore še veliko protislovij. Kot opozarja tudi ad hoc ekspertna skupina Evropske komisije 

(the European Expert Group, EEG) (Šiška in Beadle-Brown, 2020), niso tveganja samo v 

navideznih “deinstitucionalizacijah” ustanov na več manjših domov, ampak tudi v tem, da 

manjše enote in stanovanjske skupine še naprej ohranjajo institucionalno kulturo. Včasih je 

to vidno že iz imena skupnosti, ki je oznčena kot dislocirana enota zavoda. Težko razumeti, 

zakaj je potrebno tablo ali ploščo s takim napisom potem še pribiti na vhodna vrata hiše v 

običajnem stanovanjskem naselju, kot tudi, da se v stanovanjsko skupino vozi že pripravljene 

obroke iz zavoda, namesto da bi ljudje šli vsak dan po nakupih in si sami kuhali. Ponavadi so 

pojasnila takih zdrsov administrativne narave, npr. obstoječi pravilniki nečesa ne dovoljujejo, 

a je enako težko razumeti, zakaj se jih potemtakem toliko let že ne spremeni.  

Nekateri zavodi se deinstitucionalizirajo tako, da oblikujejo “gospodinjske enote”, kjer ljudje 

živijo neke vrste družinskega življenja. Življenje se jim nekoliko izboljša, saj dobijo več 
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spodbude in spretnosti za samostojno življenje, a še zmeraj živijo izolirano. Institucionalna 

kultura je neredko opazna tudi v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Denimo, 

ponekod je osebje prisotno v njih ves dan tudi, ko za to ni realne potrebe, a se zdi, da je zaradi 

zapolnitve delovnega časa osebja to nekako nujno. Včasih v njih živijo uporabniki, ki bi lahko 

šli na svoje in si tega želijo, pa nimajo dovolj prihodkov. Včasih se ljudje v stanovanjskih 

skupinah počutijo izolirane, saj težko navežejo iskrene in obojestranske stike z ljudmi zunaj 

stanovanjske skupine. Obenem izkušnje ljudi, ki živijo doma, kažejo, da je njihovo življenje 

kakovostnejše, a še zmeraj precej izolirano (prim. Urek, 2019; 2021). 

OTROCI Z OVIRANOSTMI 

Okoliščine, ki so lahko vir diskriminacije otrok z ovirami, smo raziskovali na treh področjih:  

• dostop do pravnega varstva otrok s težavami z duševnim zdravjem in intelektualno 

oviranostjo in možnosti njihovega sodelovanja v odločitvah, ki jih zadevajo; 

• problematika nameščanja otrok v zavode in domove in izzivi deinstitucionalizacije; 

• problematika priznavanja statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih (ZDVDTP) dijakom ali študentom po 18. letu, če so se šolali (zaplet 

v 2021). 

V projektu Dostop do pravnega varstva otrok s težavami z duševnim zdravjem in intelektualno 

oviranostjo50 ki ga je koordiniral Center za zagovorništvo na področju duševnega zdravja in 

intelektualne oviranosti (Mental Disability Advocacy Center) na Madžarskem, je sodelovala 

tudi Fakulteta za socialno delo UL (Urek, Rafaelič, 2015). V raziskavi smo obravnavali otroke 

in mladostnike do dopolnjenega 18 leta starosti, ki imajo kategorizirano intelektualno, 

kognitivno in/ali psihosocialno oviranost, pa tudi otroke s težavami z duševnim zdravjem, z 

dolgotrajnimi psihosocialnimi problemi, vključno z otroki z avtizmom, motnjami pozornosti, 

Aspergerjevim sindromom, pridobljenimi možganskimi poškodbami. 

Dostop do pravnega varstva je širši koncept kot dostop do sodišča in pravdanja. Pomeni 

priznanje, da je vsakdo upravičen do varovanja, ki ga omogoča zakonodaja, in da so pravice 

brez pomena, če niso uveljavljene. V Evropski uniji obstajajo zelo dobri zgledi podpore pri 

dostopu do pravnega varstva otrok, ni pa sistematičnih podpornih sistemov za otroke s 

 
50 Access to Justice for Children with Mental Disabilities, JUST/2011-2012/FRC/AG; 2013-2015.  
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 55 OD 137 

težavami z duševnim zdravjem in intelektualno oviranostjo. Pravica do pravnega varstva je 

zapisana v Konvenciji ZN o pravicah otrok in v Konvenciji ZN o pravicah invalidov. Projekt je 

poudaril, da bi morali to skupino otrok še posebej podpreti in spodbujati k samoodločanju in 

sodelovanju pri odločitvah, ki jih zadevajo, saj so sicer prikrajšani za vse tiste priložnosti 

samoodločanja, pri katerih bi se zato lahko pritožili zaradi nepravilnega ravnanja in 

nezadostne udeleženosti v postopkih. Izsledki iz Slovenije so posebej izpostavili naslednje: 

Slovenija je naredila kar nekaj korakov k otroku prijaznem pravosodju. Zadeve se je lotila tako 

praktično kot na ravni zakonodaje. Sodstvo se je otrokom približalo z izdajo treh knjižic, v 

katerih so v preprostem jeziku opisani postopki in možne vloge otrok pred sodišči.51 Uveljavili 

smo otroku prijazne sobe in varne sobe, ki jih uporabljajo v različnih postopkih, ne samo, ko 

so otroci vpeti v sodne postopke, ampak tudi pri drugih postopkih odločanja o njihovem 

življenju na centrih za socialno delo.  

Vprašanje in izziv, s katerima se soočajo strokovnjaki in institucije pa je, kako se v različnih 

sodnih in izvensodnih postopkih pogovarjati z otroki s težavami z duševnim zdravjem in 

intelektualno oviranostjo. Tako policija kot sodišča se večinoma zanašajo na druge 

strokovnjake, večinoma na psihologe in defektologe-specialne pedagoge, še pogosteje pa se 

jih iz pogovorov izloči. Sami sebe ne vidijo kot dovolj kompetentne za pogovore s temi otroki.  

Kljub temu, da zakonodaja ne ureja posebnih postopkov, organizacij ali struktur, kamor bi se 

otroci lahko obrnili po pomoč brez navzočnosti staršev, v Sloveniji obstajajo različne 

organizacije, ki nudijo takšno pomoč. Zdi se, da je najbolj dostopno ravno zagovorništvo otrok, 

ki je projekt, ki ga izvaja varuhinja človekovih pravic. Poleg tega so otrokom na voljo tudi razni 

anonimni telefoni, nevladne organizacije, pa tudi zagovornik načela enakosti. Vendar so te 

oblike težje dostopne otrokom z oviranostjo. Po eni strani predvsem zato, ker način 

informiranja ni prilagojen otrokom z intelektualnimi ovirami, po drugi strani pa tudi zato, ker 

različne organizacije in delavci niso usposobljeni za delo z njimi.  

V vseh postopkih v katerih se otroci znajdejo, prevladuje ideologija strokovnjakov, da je treba 

otroke s težavami z duševnim zdravjem in intelektualno oviranostjo predvsem zaščititi, 

 
51 Knjižice so pripravili za otroke različnih starostnih skupin (od 5 do 8 let in od 9 do 13 let) in so nastale na 
podlagi izkušenj, ki jih imajo sodniki pri delu. Knjižice niso namenjene le otrokom, temveč tudi sodnikom, da bi 
se lažje približali otrokovemu svetu. Vrhovno sodišče republike Slovenije: Jan gre na sodišče; Jana gre na 
sodišče/. Ko moraš na sodišče kot priča, Ljubljana, 2010. Dostopno: http://www.sodisce.si/znanje/publikacije/. 

http://www.sodisce.si/znanje/publikacije/
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pogosto tudi pred starši. Pri tem pa pozabimo na pravice otrok do samoodločanja in 

upoštevanja njihovega glasu. Predvsem skrbimo za to, da postavimo otroka v varno in 

strukturirano okolje. Pogosto strokovnjaki vidijo institucije za dolgotrajno bivanje kot edino 

možno rešitev, pri tem pa pozabijo na tveganja in nevarnosti, ki jih le te prinašajo. 

- Problematika nameščanja otrok v zavode in domove in izzivi deinstitucionalizacije 

Na področju oskrbe otrok delujeta dve vrsti zavodov in služb: ena za otroke in mladino z 

intelektualnimi ovirami, druga pa na področju intelektualnih ovir. Delujeta kot skorajda 

povsem ločena, zaprta sistema, vsak s svojo zgodovino, logiko delovanja, akterji in sistemom 

financiranja. Prva deinstitucionalizacija v Sloveniji je bila deinstitucionalizacija prav mladinskih 

in otroških vzgojnih zavodov v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, medtem ko so se 

dezinstitucionalizacijska prizadevanja in integracija otrok z intelektualnimi ovirami začela šele 

v zadnjem času. Kljub uspehom na obeh področjih in dokazom, da ima preživljanje otroštva v 

instituciji škodljive posledice na vsestranski razvoj otroka (glej Evropske smernice, str. 48-

49),52 institucionalna obravnava otrok še vedno vztraja; ustanove za otroke je treba 

preoblikovati, vzpostaviti službe, ki bodo otrokom s takimi ali drugačnimi težavami omogočile, 

da živijo, kot velevajo mednarodni dokumenti,53 v družinskem okolju, z istimi možnostmi kot 

njihovi vrstniki brez oviranosti, skupaj z njimi in vključeni v glavne družbene tokove. 

Osnovni program deinstitucionalizacije na področju oskrbe otrok je usmerjen v uresničevanje 

pravic, ki jih zagotavlja Konvencija ZN o pravicah otrok, tudi za otroke z ovirami in tiste, ki so 

socialno in čustveno prikrajšani. Evropske smernice v poglavju 5 konkretno opredelijo oblike 

skupnostnih služb za različne skupine ljudi. Glede otrok je posebej poudarjena potreba po 

strategijah, ki bi preprečevale razdružitev družin, promovirale ponovno združitev družin in 

 
52 European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care (2012), Common 
European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care, EU, Brussels. Dostopno: 
https://deinstitutionalisation.com/eeg-publications/ 
53 Konvencija ZN o pravicah invalidov, Konvencija ZN o pravicah otrok, Evropska konvencija o človekovih 
pravicah, Evropska strategija za invalide 2010– 2020, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropska 
socialna listina, Akcijski načrt Sveta Evrope za promocijo pravic in polno udeležbo invalidov v družbi: za 
kakovostnejše življenje invalidov v Evropi 2006–2015, Smernice ZN za alternativno oskrbo otrok, 
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope o dostopu do pravic za invalide in njihovo polno in dejavno sodelovanje 
v družbi, Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam glede deinstitucionalizacije in življenja v 
skupnosti za otroke z oviranostjo, Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam glede pravic 
otrok, ki živijo v zavodih, Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o novih postopkih pri 
mladoletniškem prestopništvu in vlogi zakonodaje o mladoletnikih, in drugi.  

https://deinstitutionalisation.com/eeg-publications/
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spodbujale visoko kakovostne možnosti za alternativne oblike oskrbe (str. 82). Konkretno to 

pomeni omogočiti:  

• življenje v družinskem okolju: ali z (intenzivno) podporo staršem ali z omogočanjem 

življenja v drugi družini (pri sorodnikih, rejništvo, posvojitev), za starejše otroke pa v 

družini podobnim skupinam ali, skoraj odraslim otrokom, samostojno življenje s 

mentorsko podporo (str. 95-97);  

• vključevanje v navadne šole, vrtce, pa tudi prostočasne organizacije in dejavnosti in v 

vrstniške družbe (str. 92);  

• otroško zagovorništvo – ljudi in institucije (varuh otrokovih pravic), ki omogočajo 

otrokom, da jih odrasli slišijo in upoštevajo njihove želje, interese in potrebe in da se 

lahko enakovredno vključujejo v družbene procese in sodelujejo za njih pomembnih 

odločitvah (str. 90). 

Procesa deinstitucionalizacije v Sloveniji v osemdesetih letih prejšnjega stoletja nismo 

dosledno izpeljali; s sočasnim obstojem zavodov se je vzpostavil sedanji dvotirni sistem, v 

katerem stanovanjske skupine, ki smo jih ustvarili predvsem za "mladoletne prestopnike," teh 

ne sprejemajo več oziroma samo tiste, ki so označeni kot “manj problematični”. Obenem se 

zavodi na tem področju krepijo (reinstitucionalizacija). Pomembna komponenta dela na 

področju oskrbe in obravnave otrok in mladih v zgodnjih procesih dezinstitucionalizacije je 

bilo intenzivno interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje med zavodi, centri za socialno 

delo, policijo, sodišči, prostovoljci in vsemi ostali, ki so delovali na tem področju. To je sedaj 

manj izrazito ali vsaj ne deluje v smeri podpore mladostnikov s težavami v smeri 

neinstitucionalnih namestitev. Tudi mladinski domovi za otroke, ki iz različnih razlogov ne 

morejo živeti doma, bi se morali prestrukturirati v neinstitucionalne oblike.  

Iskanje rešitev za otroke, ki imajo kompleksnejše težave, kot so zasvojenost, težave z 

duševnim zdravjem, emocionalne težave, ki lahko rezultirajo v težje obvladljivem vedenju, pa 

tudi za tiste, ki “ne sodelujejo” v obravnavi, se je začelo prepogosto nagibati k ustanavljanju 

novih zaprtih oddelkov za otroke in mladostnike. Zaprte strukture so za otroke s tako 

intenzivnimi težavami dokazano celo škodljive, obenem sta segregacija otrok in kopičenje 

“najtežjih primerov” na enem mestu neproduktivna, saj je podpora kljub intenzivnejši pomoči 

in podpori, ki so ju deležni otroci, manj učinkovita, kot če bi bila organizirana razpršeno (glej 
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tudi Evropske smernice, str. 48-49). Zdi se, da je stroka v izogib zelo kritiziranemu nameščanju 

otrok na oddelke za odrasle predlagala le en tip rešitev: ustanovitev specializiranega 

varovanega oddelka v pedopsihiatrični bolnišnici z 10 posteljami za otroke in mladostnike s 

hudimi duševnimi motnjami (v skladu z ZDZDr).  

Na področju otrok z intelektualno oviranostjo je deinstitucionalizacija pogosto povezana z 

ukrepi v smeri organiziranja šolanja v običajnem šolskem okolju, v bližini kraja bivanja. In 

obratno: v krajih, kjer so omejene možnosti inkluzivnega šolanja, so se otroci pogosto 

primorani šolati v posebnih oddelkih šol in obenem živeti v domovih in zavodih (Evropske 

smernice, str. 54).  

- Kako otroci pridejo v domove 

Institucionalizacija je glede na slovensko prakso najpogostejša možnost, ki jo ponudijo 

staršem, ki potrebujejo kompleksnejšo podporo pri otrokih. To velja tudi za področje varstva 

in vzgoje otrok. Institucionalizacijo na področju varstva otrok in mladostnikov poganjajo toge 

prakse in zakonodaja. Center za socialno delo lahko na lastno pobudo ali v soglasju s starši 

namesti otroka v institucijo zaradi “osebnostnih ali intelektualnih in duševnih motenj, ki 

bistveno ogrožajo njegov zdrav osebnostni razvoj.”54 Ta ukrep lahko velja največ tri leta in se 

lahko “izjemoma podaljša ... čez opredeljeno časovno obdobje” na podlagi mnenja institucije. 

Poleg tega tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je bil sprejet leta 2000, 

določa, da otroka lahko namestimo v institucijo ali rejništvo, “če je posebna šola zanje preveč 

oddaljena, da bi lahko dnevno potovali tja”.55  

Pred letom 2007 so otroke nameščali v internate že, če so bile posebne šole le 10 km stran. 

Od leta 2007 imajo tudi v varstveni inštituciji možnost prevoza od doma. Starši so bili bitko 

pravice do prevoza v drugi polovici devetdestih let vse do 2007, ko je v veljavo stopil Zakon o 

OŠ z dopolnjenim 56. členom: 

Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje 

dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v 

 
54 Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI), 
Uradni list republike Slovenije, št. 69/04 UPB. 
55 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – 
ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2936
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3628
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katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več 

kot štiri kilometre. 

Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju 

izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih. Vendar 

odločbe v konkretnih primerih še vedno ignorirajo prvico do prevoza. 

- Nameščanje otrok in mladostnikov v domove v kazenskih postopkih 

Konkretne zgodbe potrjujejo ugotovitve, da so najpogostejše namestitve otrok in 

mladostnikov v kazenskih postopkih v vzgojne zavode, in le v manjši meri v stanovanjske 

skupine teh zavodov. Vsaj tri zgodbe so pokazale, kako lahko mladostniki nevidno prehajajo 

iz enega sistema v drugega, torej iz sfere posebnega šolanja z domsko namestitvijo v sfero 

vzgojnih zavodov, iz vzgojnih zavodov na psihiatrijo in v centre za usposabljanje, delo in 

varstvo, in podobno. Čeprav je sistem usmerjanja in nameščanja utemeljen v veri v 

racionalnost odločanja (diagnoza = ustrezna specifična namestitev), pa vidimo, da v praksi 

večkrat konkretni odločitvi botrujejo zelo slučajni in arbitrarni razlogi. Primer je zgodba dečka 

z blažjo obliko intelektualne ovire in s hkratnimi čustvenimi in duševnimi težavami, ki sicer ni 

doživel kazenskega postopka, a pokaže ravno na tih prehod iz “zaščitniškega” sistema 

namestitve v okviru posebnega šolstva v “kazensko” premestitev v vzgojni zavod, ki ji je 

botroval vedenjski prestopek otroka. Če je stroka otroka najprej v okviru postopkov za 

posebno šolanje in zaščitniške ideologije prepoznala kot ranljivega (z intelektualno 

oviranostjo), ki potrebuje zaščito, je v naslednjem koraku v njem prepoznala “nevarnost”, ki 

sodi v za to profilirano ustanovo; vsekakor ga je izolirala in ločila od drugih:  

Živel je v domu, ki je del posebne šole. Ko je bil star 13 let, je nekoč prinesel v šolo 

plinsko pištolo, ki jo je našel doma, kar je izzvalo preplah med učenci in osebjem šole, 

obenem pa so zelo spremenili pogled nanj. Začeli so ga dojemati kot nevarno osebo. 

Napisali so predlog komisiji za usmerjanje, da se ga premesti v vzgojni zavod. Nihče ni 

vprašal ne staršev ne njega, kaj o tem menijo. V domu, kjer je prej živel, je imel zaupno 

osebo-zagovornico, ki ga je dobro poznala, vendar je nihče ni vključil v postopek 

premestitve. Socialna delavka, ki nam je pripovedovala to zgodbo, ga je spoznala pri 

njegovih 14. letih, ko je urejala to premestitev. Skoraj leto dni je potrebovala, da je 

fant začel z njo govoriti, in ne le kričati in jokati. Po enem letu pa je lahko povedal, kaj 
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se mu je vse dogajalo doma, o nasilnem očetu... Ampak šest ali sedem let pred tem ga 

ni nihče vprašal, kaj doživlja. 

Ta mladostnik je pozneje zaradi nekaj kaznivih dejanj dejansko bil obravnavan v kazenskih 

postopkih, kjer ga je socialna delavka zastopala v odškodninskih poravnavah intervju s 

socialno delavko, v: Urek, Rafaelič, 2015, s. 22-23). 

Naslednja težava je, da se vzgojni zavodi med poletjem zaprejo, čeprav naj bi bili načeloma 

odprti vse leto, ali pa je odprt samo en oddelek za tiste otroke, ki se med počitnicami ne 

morejo vrniti domov. Za to naj bi bila dva glavna razloga, finančni (varčevanje) in strokovni 

(preprečevanja institucionalizma in spodbujanje družinskih vezi). Morda ima ukrep res take 

učinke, vendar se ob tem, da ustanove čez počitnice odpuščajo tudi otroke, ki nimajo 

ustreznih razmer, zdi sprevržen:  

Vzgojni dom je bil zaprt čez poletje in oddelek, ki je ostal odprt, ni imel dovolj kapacitet, da bi 

v njem bili vsi otroci, ki bi to potrebovali. Ena od varovank je bila iz tega razloga nameščena v 

psihiatrično bolnišnico. Ko jo je psihiater pregledal, jo je želel poslati nazaj v vzgojni dom, a to 

ni bilo mogoče. In tako je na psihiatriji ostala do konca poletja. A tudi po tem ni prišel nihče iz 

zavoda ponjo. Socialna delavka v bolnišnici je poklicala CUDV za otroke z intelektualno 

oviranostjo, ki je odprt čez celo leto in se dogovorila, da bo deklica tam. Še zmeraj je tam, 

čeprav nima kategorizirane intelektualne oviranosti.  

Deklica je v enih samih počitnicah zamenjala tri ustanove in tri strokovne ideologije, pri čemer 

sicer vsaj zadnji dve ustanovi nista poskušali mistificirati razlogov za namestitev z dekličinim 

vedenjem, stanjem ali diagnozo (Urek, Rafaelič, 2015, s. 23). 

- Sodelovanje otrok pri postopkih in odločitvah o namestitvah 

Obstajajo postopki, v katerih je glede na zakonodajo zavezujoče prisluhniti otrokovemu 

mnenju, denimo v primerih, ko gre za spore glede skrbništva in odraščanja otroka ter stikov s 

starši in sorodniki in v povezavi z odločitvami o tem, kje se bo otrok izobraževal.56 Otrokove 

želje in izražene preference niso upoštevane, če se ugotovi, da niso v skladu z otrokovo 

“največjo koristjo”.57 Pa tudi sicer so pogovori s starši v okviru raziskave Dostop do pravnega 

 
56 Kogovšek Šalamon, N. (2013). Country Report on Slovenia for the Study on Member States’ Policies for 
Children with Mental Disabilities. Brussels: European Parliament. 
57 Podatki, zbrani v intervjuju s sodnico, ki se ukvarja z družinskimi zadevami na Okrožnem sodišču v Ljubljani 
na Oddelku za družinsko sodstvo (UREK, Mojca, RAFAELIČ, Andreja (2015),  
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varstva otrok s težavami z duševnim zdravjem in intelektualno oviranostjo58 pokazali, da 

otroci pogosto niso udeleženi v odločitvah niti tam, kjer bi po zakonu morali biti. V drugih 

postopkih, kot je sprejem v institucijsko ali rejniško oskrbo, ali pa pri namestivi v skrbništvo, 

ni nobene zakonske obveze, da bi pridobili mnenje otroka, mlajšega od 15 let, čeprav so 

ponekod centri za socialno delo to sprejeli kot pričakovani standard.  

Največje tveganje našega sistema je, da se otroke z intelektualnimi ovirami in duševnimi 

težavami obravnava pokroviteljsko in pretirano zaščitniško ter da se jim ne prizna 

subjektivete, možnosti presojanja in (so)odločanja zase. Sklicevanje na pravno pravilo, da ima 

nekdo pravico izraziti mnenje ali pričati, če je “sposoben izoblikovati lastno mnenje,“ ne bi 

smelo pomeniti omejitve, temveč dolžnost za organe, da v celoti, kolikor je to mogoče, ocenijo 

to otrokovo sposobnost. Namesto da bi prehitro sklepali, da otrok ne more izoblikovati 

mnenja, bi morali predpostaviti, da otrok to sposobnost ima. Otrok tega ni dolžan dokazati.59 

Praks sodelovanja v postopkih ni mogoče vselej enoznačno presojati, saj se pojavljajo tudi v 

zelo kontradiktornih kontekstih. Socialna delavka je naslednjo zgodbo povedala kot primer 

dobre prakse sodelovanja nekega fantka pri odločitvah (Urek, Rafaelič, 2015: 8):  

Osemletnik je imel težave pri učenju, v šoli so najprej sumili, da gre za avtizem, pa 

preiskave tega niso potrdile. Imel je dodatno strokovno pomoč zaradi težav pri 

koncentraciji in zaradi nemirnosti. Potem so sumili, da ima hiperkinetični sindrom, ker 

težko navezuje očesni kontakt. S strani Zavoda za šolstvo mu je bila izdana odločba za 

dodatno strokovno pomoč (tri ure na teden individualnega dela), vendar to ni bilo 

dovolj. Najprej so ga prešolali v drugo osnovno šolo, kjer so se zaposleni zelo angažirali 

in naredili individualni načrt. Vendar so bila poročila čedalje slabša. Pritiskali so na 

mamo, naj nekaj naredi, saj otrok ne zna brati in ne pozna malih črk. Mama enostavno 

ni več vedela, kaj lahko še naredi, zato je vložila vlogo na CSD za namestitev v mladinski 

dom. V postopku namestitve je tako prišla socialna delavka v stik s fantkom. Šla si je z 

njim ogledati dom, se pogovarjala, kaj to zanj pomeni in ji je po njeni oceni uspelo 

 
58 Urek, Mojca, Rafaelič, Andreja (2015), Dostop do pravnega varstva otrok s težavami z duševnim zdravjem in 
intelektualno oviranostjo : povzetek poročila države Slovenije : [projekt Access to Justice for Children with 
Mental Disabilities]. Bruselj: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje. http://www.fsd.uni-
lj.si/mma/Povzetek%20poro%C4%8Dila%20dr%C5%BEave%20Slovenie/2015040711551297/  
59 Council of Europe (2013), Smernice Odbora ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje Council 
of Europe, European Union. 

http://www.fsd.uni-lj.si/mma/Povzetek%20poro%C4%8Dila%20dr%C5%BEave%20Slovenie/2015040711551297/
http://www.fsd.uni-lj.si/mma/Povzetek%20poro%C4%8Dila%20dr%C5%BEave%20Slovenie/2015040711551297/
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vzpostaviti zaupen odnos. Ko ga je vprašala, kako gleda na to, da bo živel v domu, ji je 

osemletnik zelo zrelo povedal, da ima v šoli težave in da rabi pomoč, da bi bil najraje 

pri mamici, da pa razume, da mu mami ne more pomagati, ker cele dneve dela. 

Otrok, ki bi potreboval podporo pri učenju in je na koncu pristal v mladinskem domu, gotovo 

ni primer dobre prakse le zato, ker mu je socialna delavka omogočila, da je izrazil svoje mnenje 

(ni pa imel drugih alternativ) in ostala v dialogu z njim ves čas postopka. To je bil tudi sicer 

značilen vzorec odgovorov v navedeni raziskavi. Ko smo sogovornike povprašali o izkušnjah in 

primerih, ko je pravni sistem učinkovito zaščitil otroka, so nam večinoma pripovedovali o 

izkušnjah, ko so otroci pristali v posebnem šolstvu ali v instituciji. Čeprav smo razumeli, da je 

bilo zelo dragoceno, da so vzpostavili sodelovanje z otrokom in ga včasih tudi zaščitili pred 

nasiljem in slabimi razmerami, smo opazili, da so bili izrazito nekritični do institucionalnih 

rešitev (Urek, Rafaelič, 2015).  

Pilotski projekt z naslovom Zagovornik otrok – otrokov glas je leta 2006 uvedel Varuh RS za 

človekove pravice. Če otrok želi imeti zagovornika, mu ga mora odrediti Center za socialno 

delo, pri tem pa se morajo strinjati tudi starši, kar pomeni, da otrok nima neposrednega 

dostopa do zagovornika po lastni izbiri. Zagovorniki pa v imenu otroka sami ne morejo sprožiti 

sodnega postopka; njihova primarna vloga je omogočiti, da se sliši otrokov glas. Poročila o 

delovanju te službe ne omenjajo, koliko otrok s težavami z duševnim zdravjem in 

intelektualno oviranostjo je prejelo storitve zagovorniške službe, nekaj študij primerov pa 

opisuje podporo, ki so je bili deležni otroci s “posebnimi potrebami”, otroci z epilepsijo, otroci 

s “čustvenimi motnjami” in “težavami z duševnim zdravjem,” itd.60 Zagovorniki so povedali, 

da le malo otrok s težavami z duševnim zdravjem koristi njihove storitve, vpliv zagovornikov 

na zmanjšanje institucionalizacije otrok pa je zanemarljiv.  

- Transinstitucionalizacija 

Centri za socialno delo se soočajo s še eno težavo: z zavračanjem otrok s kompleksnejšimi in 

kombiniranimi težavami. Institucije, v katere se namešča otroke (nekateri prevzgojni domovi, 

CUDV-i) so se v izogib temu, da bi še naprej imele sloves represivnih ustanov, začele oglaševati 

kot “otrokom prijazne ustanove”, kamor otroci pridejo samo prostovoljno. Na prvi pogled se 

zdi to pozitivni premik, vendar gre za zelo problematično prakso, in iz zornega kota realnosti 

 
60 M. Jenkole, Posebno poročilo o projektu Zagovornik glas otroka (Ljubljana: Varuh človekovih pravic, 2013). 
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otrok tudi zavajajočo ideologijo, saj jih večina nima nobene besede pri tem, kam bodo 

nameščeni, redko pa tudi kakšne druge alternative. Hkrati so začele te institucije postavljati 

zelo visoke kriterije za sprejem, kar pomeni, da zavračajo otroke, ki imajo kompleksnejše 

težave, kot so zasvojenost, težave z duševnim zdravjem, emocionalne težave, ki rezultirajo v 

težje obvladljivem vedenju, pa tudi tiste, ki ne sodelujejo v obravnavi. 

Vzgojni zavod Planina, ki se je v zadnjih letih specializiral za take otroke (odprli so intenzivno 

terapevtsko enoto z zaposlenim psihiatrom, kliničnim psihologom, zdravstvenimi tehniki in 

diplomiranimi zdravstveniki) je v stroki obveljal kot idealen model. Vendar se zdi taka 

segregacija otrok in kopičenje “največjih težav” na enem mestu problematična in kljub 

intenzivnejši pomoči in podpori, ki je gotovo pozitivna, zaradi tega manj terapevtska. Zdi se, 

da je splošno zavedanje o težavah v strani strokovne javnosti pripeljalo le k enemu tipu 

rešitev, namreč, da bi Slovenija potrebovala varovane oddelke v pedopsihiatričnih bolnišnicah 

(v izogib nameščanju na odraslih oddelkih) in bolj zdravstveno podprte domove za otroke. 

Skupnostno naravnane oblike in metode dela so, tako se zdi, ostale brez glasu in popolnoma 

izven razprave. 

Problem transinstitucionalizacije se pojavlja tudi na področju otrok z intelektualnimi ovirami. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je leta 2019 odprlo vrata 

Centra Obala na Debelem rtiču. To je institucija s 24 odraslimi stanovalci, še 15 otrok in 

mladostnikov pa naj bi obiskovalo šolo. Da bi ugodili standardom dezinstitucionalizacije, so jo 

predstavljali, kot da gre za 3 enote s po 8 stanovalci. Paradoks je, da so si za to prizadevali 

prav starši otrok s posebnimi potrebami, združeni v Sklad Silva, povezani z občinskimi centri 

za socialno delo, s strokovnimi delavci zavoda v Stari Gori, Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga – Ig, v 

okviru katerega je nastal ta center. Prizadevanja staršev so razumljiva, a ostaja nesprejemljivo, 

da bodo v procesu dezinstitucionalizacije bivalne enote s 24 in več stanovalci postala 

sprejemljiv standard za bivalne enote v skupnosti (Flaker et al., 2015). 

- Pomanjkanje ustreznega nadzora v ustanovah 

Za otroke, ki so nameščeni v institucijah, povrh vsega ni ustreznega regulatornega okvirja, ki 

bi preprečeval nasilje. Prav tako ni specifičnih akcijskih načrtov ali podatkov o nasilju v 

institucijah, niti ukrepov za preprečevanje takšnega nasilja. Stanje je takšno kljub poročilom, 
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ki kažejo, da otroci z oviranostjo in otroci v institucijah izkušajo visoko stopnjo zlorab.61 Varuh 

človekovih pravic RS je pooblaščen za nadziranje vseh institucij, v katerih je ljudem, tudi 

otrokom, odvzeta prostost.62 Kljub temu pa nima posebne strokovne usposobljenosti za 

nadziranje uresničevanja pravic otrok z oviranostjo (ali otrok nasploh). Varuh RS za človekove 

pravice že več let zagovarja ustanovitev Urada varuha otrokovih pravic, ki bi otrokom podajal 

informacije o pravicah, jim svetoval, jih zagovarjal ali podpiral, še posebno tiste, ki živijo v 

institucijah. Nobeden od obstoječih okvirov in shem otrokom z oviranostjo v institucijah ne 

omogoča neodvisnega zagovorništva.  

- Segregirano izobraževanje 

Osnovnošolsko izobraževanje otrok je temeljna človekova pravica vsakega šoloobveznega 

otroka, zapisana v mednarodnih in domačih predpisih. Ta otrokova pravica, ki je po 57. členu 

slovenske ustave tudi obveznost, velja za vse otroke, ne glede na njihove senzorne, 

intelektualne ali telesne sposobnosti, ne glede na njihov razvojni zaostanek ali motnje v 

telesnem ali duševnem razvoju ali kakršne koli druge oviranosti – prizadetosti - posebnosti. 

Konvencija Združenih narodov o pravicah otrok nalaga državam pogodbenicam, da morajo 

tudi duševno in telesno prizadeti otroci uživati polno življenje v razmerah, ki jim jamčijo 

dostojanstvo, spodbujajo samozavest in olajšujejo njegovo dejavno udeležbo v družbi. 

Konvencija tudi določa naj se prizadetemu otroku zagotovi učinkovit dostop do izobraževanja 

in največjo možno vključitev v družbo za otrokov osebnosti, kulturni in duhovni razvoj. To 

pomeni, da imajo vsi otroci pravico živeti in odraščati v družini, ki je temeljna celica družbe, 

zato imajo pravico hoditi v osnovno šolo svojega šolskega okoliša skupaj s svojimi vrstniki in 

sorojenci.  

23. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki opredeljuje izobraževanje, 

nalaga državam pogodbenicam izvrševanje te pravice z zagotavljanjem vključevanja v 

izobraževalni sistem na vseh ravneh. Pri uresničevanju te pravice morajo države zagotavljati, 

da invalidi zaradi invalidnosti niso izključeni iz splošnega izobraževalnega sistema in da 

invalidni otroci niso izključeni iz obveznega osnovnošolskega ter srednješolskega 

 
61 Neža Kogovšek Šalamon, Country Report on Slovenia for the Study on Member States’ Policies for Children 
with Mental Disabilities, str.23. 
62 Letna poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije na področju izvajanja nalog nacionalnih 
mehanizmov za preprečevanje nasilja pod okriljem Izbirnega protokola Konvencije ZN proti mučenju in drugim 
krutim , nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.  
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izobraževanja. Zaradi neprilagojenosti ali neizpolnjevanja pogojev izobraževalnih ustanov, 

tako osnovnih šol, kot tudi vseh ostalih izobraževalnih institucij nikomur zaradi invalidnosti ne 

sme biti prikrajšana pravica do vključitve v osnovnošolski ali drugi izobraževalni program.  

Manj kot 5 let po sprejemu Konvencije ZN o pravicah otrok je bila junija 1994 v okviru 

mednarodne konferenca Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

- UNESCA sprejeta Deklaracija iz Salamance – zaveza za izobraževanje za vse, ki so jo sprejeli 

predstavniki 92 vlad in 25 mednarodnih organizacij. Deklaracija, ki jo lahko poimenujemo tudi 

kot deklaracijo za inkluzivno izobraževanje ali “Ena šola za vse”, naslavlja vladam držav sveta 

naslednja izhodišča: 

• vsak otrok ima temeljno pravico do izobraževanja, ki mu omogoča pridobitev in 

ohranjanje primerne ravni izobrazbe, 

• vsak otrok je enkraten glede svojih lastnosti, interesov, sposobnosti in učnih potreb, 

• šolski sistemi in učni načrti morajo biti oblikovani tako, da upoštevajo to veliko 

raznolikost otrok, 

• otroci s posebnimi potrebami morajo imeti dostop do rednih šol, ki jih vključujejo v 

šolski sistem. Ta naj bo usmerjen k otrokom in upošteva njihove potrebe. 

• redne šole z vključujočo usmerjenostjo so najbolj učinkovito sredstvo za boj proti 

diskriminatornim odnosom, za ustvarjanje prijetne skupnosti, za izgradnjo vključujoče 

družbe in doseganja izobraževanja za vse; redne šole bolje zagotavljajo uspešno 

izobraževanje za večino otrok in izboljšujejo stroškovno učinkovitost celotnega 

izobraževalnega sistema (Suhadolnik 2015)63. 

- Slovenija: veljavna zakonodaja in zakonodaja v noveliranju 

Zakon o osnovni šoli določa, da morajo starši zagotoviti, da njihov otrok izpolni osnovnošolsko 

obveznost. Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem 

otrok stalno oziroma začasno prebiva. Zakon nikjer ne določa več vrst osnovnih šol, ampak 

določa eno samo osnovno šolo, ki ima lahko več programov, v katere so usmerjeni otroci. 

Seveda pa imajo otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s 

 
63 Poglavje o mednarodnih konvencijah povzemamo po: Iztok Suhadolnik, Mednarodna konferenca o 
dezinstitucionalizaciji, 19.6.2015 



STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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prilagojenim izvajanjem, pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja v 

osnovni šoli. Zato imajo učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo drugačno izvajanje 

šolskega programa, pravico do prilagojenih programov (glej tudi Černak in Kobal Tomc, 2017). 

Slovenska zakonodaja daje otrokom z oviranostjo pravico do izobraževanja, saj določa, da 

“imajo otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe 

pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi.”64  

Šolski sistem, ki ga imamo v Sloveniji, pa je v resnici dvotiren. Imamo splošno šolstvo in 

specialno, posebno šolstvo za tiste otroke, s katerimi delavci v splošnem šolstvu ne znajo ali 

ne zmorejo delati. Usmerjanje v posebno šolstvo ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami.65 Ta ureja vse postopke, ki so povezani z nameščanjem otroka v posebne šole, 

vzgojne zavode, zavode za usposabljanje, pa tudi prilagoditve, ki otrokom pripadajo v rednem 

šolstvu. Odločitev o tem, kje se bodo izobraževali otroci z oviranostjo sprejme Komisija za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki deluje pod okriljem Zavoda republike Slovenije 

za šolstvo. 

Zakonodaja omogoča, da se otrokom z oviranostjo zavrne dostop do običajne šole, če otroku 

niso zmožne zagotoviti primernih prilagoditev.66 Če je pred spremembo zakona v 2011 šola 

lahko zavrnila otroka s posebnimi potrebami, če ni izpolnjevala pogojev, je neizpolnjevanje 

“pogojev” kot možnost v dopolnjem zakonu izključena. 49. člen se je pred spremembo 2011 

glasil takole:  

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami … vpisati v osnovno šolo v šolskem 

okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je 

zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda pristojna šolska 

uprava, določena druga ustrezna osnovna šola. 

Člen 49. se je perfidno spremenil tako, da še zmeraj omogoča zavrnitev otroka. Če je bila šola 

prepoznana kot neprilagojena, je komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami otroku 

na tej podlagi zavrnila odločbo. Zdaj naj bi komisija odločila, kaj je za otroka najboljša 

možnost, a se otroke še zmeraj zavrača. Če bi se spremenila miselnost, bi bil zakon lahko 

 
64 Ustava republike Slovenije, 52. člen. 
65 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Uradni list RS, št. 58/2011. 
66 49. Člen Zakona o osnovni šoli; B. Opara et al., Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 
v Sloveniji [Analysis of the education of children with special needs] (Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010). 
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ustrezen, zdaj pa še zmeraj v bistvu izdajajo odločbo na podlagi prilagojenosti šole. 49. člen 

se zdaj glasi:  

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami … vpisati v osnovno šolo v šolskem 

okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, razen če je otroku z odločbo 

o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola. 

Uspešne zgodbe o tem, da so otroci ostali v splošnem šolstvu, večinoma niso bile povezane s 

sistemom, ki bi zavaroval otrokove pravice, ampak s starši, ki so se angažirali in upirali sistemu 

usmerjanja. Otrokovi starši in njihova angažiranost, vztrajnost, znanje in zveze so običajno 

dejavniki, ki v praksi odločajo o tem, kje se bo otrok z intelektualno oviranostjo ali duševnimi 

stiskami šolal. Pogosto take starše označijo kot težavne, nerealne, preambiciozne, v resnici pa 

so samo zelo dobri zagovorniki svojih otrok. Težava je predvsem v tem, da otroci zelo redko 

dobijo učinkovito pomoč, če ostanejo v splošnem šolstvu. Naslednja zgodba je indikativna: 

Neka mama ni nikoli dovolila, da bi njeno hčerko dali v posebno šoloi. Strokovnjakom, ki so 

delali z njo, se je zdelo, da ima deklica znake Downovega sindroma. Ves čas njenega 

osnovnošolskega izobraževanja je imela tim, ki je delal z njo, jo podpiral, imela je individualni 

načrt, neformalno zagovorništvo. Šola je v nekem obdobju najela socialno pedagoginjo, 

specialno pedagoginjo in psihologinjo, da bi jo podprli. Nato je šla deklica v srednjo gradbeno 

šolo. V tistem času niso imeli dovolj dijakov in so se komaj preživljali, zato so jo sprejeli. 

Prilagodili so ji način dela in uspelo ji je dokončati tudi srednjo šolo in maturo. Ker je bila 

izredno delavna, je hitro dobila zaposlitev. Če bi šla skozi proces diagnosticiranja, bi končala v 

posebni šoli. Njeni mami je to uspelo preprečiti. Šola ji je sledila, uspelo jim je ustvariti sistem 

podpore in individualiziran pristop.67 

- Problematika Centrov za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) 

Zagovorniki “ene šole za vse” opozarjajo, da so se z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami zapeljale stvari v napačno smer. Niti vključevanje vseh otrok v posebne šole ni bilo 

več mogoče. Namesto tega se je začelo ustanavljati CUDV za najtežje primere, kjer se 

varovanci lahko šolajo do 26.leta. CUDV pa ne spadajo pod Ministrstvo za šolstvo, ampak pod 

MDDSZ. 

 
67 Intervju s psihologinjo na ljubljanski osnovni šoli (Urek in Rafaelič, 2015, s. 15). 
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 68 OD 137 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je med izvajalce posebnih programov vzgoje 

in izobraževanja, ki izvajajo program osnovne šole, vključil tudi javne socialno varstvene 

zavode, ki to po Zakonu o šoli niso šolske inštitucije, saj ne sodijo v pristojnost Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. Ta zakon v nasprotju z mednarodnimi konvencijami določa 

socialno varstvene zavode, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, za izvajalce posebnih osnovnošolskih programov vzgoje in izobraževanja. 

CUDV so skupaj s posebnimi šolami anomalija sistema. Dosegli so, da se “zmerne, težje in 

najtežje prizadeti” nenadoma definirajo kot “upravičenci do šolanja” do 26. leta, namesto da 

bi šli na krajše poklicne programe. S tem so zavodi sebi zagotovili delo in proizvodne 

kapacitete. CUDV ohranjajo institucionalno logiko kopičenja najtežjih primerov na enem 

mestu. 

Problematika priznavanja statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih (ZDVDTP) dijakom ali študentom po 18. letu, če so se šolali. Razkritja 

novinarjev oddaje Tednik na RTV SLO na začetku leta 2021 so pokazala, da so nekateri centri 

za socialno delo polnoletnim osebam z ovirami, ki imajo status dijaka ali študenta, več let 

neupravičeno odrekali pravico do nadomestila za invalidnost. Uslužbenci centrov so zatrjevali, 

da do nadomestila niso upravičeni, ker so vključeni v izobraževanje, čeprav zakonodaja takega 

izključitvenega pogoja ne določa. Na težavo je opozorila mati 26-letnega sina z ovirami. CSD 

Kamnik je odločil, da njen sin ni upravičen do nadomestila za invalidnost, ker ima status dijaka. 

Že decembra 2020 se je mati obrnila na varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki je ugotovil, 

da so bili zaradi različne prakse CSD oškodovani številni dijaki in študenti z ovirami.  

Na nekaterih centrih so namreč ljudem več let podajali napačne informacije o tem, da do 

nadomestila niso upravičeni. Mnogi zaradi te napačne razlage vlog sploh niso oddali in so bili 

prav tako oškodovani. Velika večina centrov je status invalida po ZDVDTP sicer priznavala od 

polnoletnosti dalje. Manjše število CSD68 pa je status invalida po ZDVDTP priznavalo v 

odvisnosti od zaključka šolanja. Pri tem nekateri teh centrov vlagateljem kategorično niso 

priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se šolali. Nekateri centri pa so status invalida po 

ZDVDTP priznavali le tistim, ki so se šolali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ne 

pa tudi tistimi, ki so bili vključeni v redne programe šolanja in so se usposabljali za samostojno 

 
 68 Center za socialno delo Spodnje Podravje; Center za socialno delo Osrednja Slovenija – enota Kamnik, 
Center za socialno delo Gorenjska; enota Škofja Loka; Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina. 
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življenje in delo. Pri tem so se sklicevali na določbe ZDVDTP, da se status invalida priznava 

osebam, ki “se ne morejo usposobiti za samostojni življenje in delo”; oseba, ki se redno šola, 

pa se s tem vendarle usposablja za samostojno življenje, so ocenili. 

Skupnosti centrov za socialno delo trdi, da problem izvira iz zastarele zakonodaje, na 

ministrstvu za delo pa so napako priznali. Člani parlamentarne komisije za človekove pravice 

so ministrstvo pozvali, naj pripravi zakon, ki bo oškodovanim omogočil prejemanje 

nadomestila. Varuh je pripisal situacijo temu, da je razumevanje invalidnosti v Sloveniji veliko 

ožje, kot je ta definirana v konvenciji OZN o pravicah invalidov. Po nejgovem mnenju je 

napačna oziroma ozka definicija invalidnosti problematična, saj je zaradi tega invalidsko 

varnost mogoče zagotavljati veliko manjšemu številu ljudi. 

S sprejetjem Zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) je stari zakon ZDVDTP prenehal 

veljati. Od uveljavitve ZDVDTP pa do sprejetja ZSVI se je pojmovanje oviranosti bistveno 

spremenilo: ne gre več zato, da so ljudje z ovirami nesposobni za samostojno življenje in delo, 

ampak predvsem za to, da se jih usposobi za samostojno življenje, da se jim omogoči pogoje 

za čim boljše vključevanje v širšo družbo, v izobraževanje in usposabljanje ter vključevanje v 

zaposlitvene programe. Varuh je ugotovil, da ZSVI ne vsebuje določbe o tem, kdaj naj se 

upravičencu prizna status invalida, če ta zanj zaprosi po 18. letu. MDDSZ je zato opozoril, da 

gre za pravno praznino, ki bi jo moral zakonodajalec ustrezno zapolniti, ter predlagal, da se 

posameznikom, ki jim status invalida po ZDVDTP ni bil priznan zaradi šolanja, popravijo krivice 

za nazaj. MDDSZ je nato sporočilo, da so na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve 

vojnega nasilja pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev navedenega zakona, s katerimi 

nameravajo pravno praznino ustrezno urediti.69 Februarja 2021 so poslanci Državnega zbora 

soglasno sprejeli sklepe, ki jih je predlagala Levica, in so pristojno ministrstvo pozvali, naj:  

• Vsem centrom za socialno delo izda enotna navodila, da so tudi polnoletni invalidi s 

statusom dijaka ali študenta upravičeni do nadomestila za invalidnost;  

• V roku 15 dni opravi poizvedbo v vseh centrih za socialno delo ali obstajajo primeri, ko 

je bila pravica do nadomestila zavrnjena zaradi tega, ker se je prosilec redno šolal;  

 
69 Varuh človekovih pravic, 2021, https://www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/zavrnitev-statusa-
invalida-po-zdvdtp-zaradi-solanja/ 

https://www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/zavrnitev-statusa-invalida-po-zdvdtp-zaradi-solanja/
https://www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/zavrnitev-statusa-invalida-po-zdvdtp-zaradi-solanja/
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• Pripravi zakonsko podlago za izplačilo nadomestila vsem invalidom, ki niso pridobili 

pravice do nadomestila, pa so ob polnoletnosti oziroma do dopolnjenega 26 leta 

izpolnjevali pogoje za pridobitev tega nadomestila;  

• Posodobi obstoječ Vodnik po pravicah invalidov in ga poseduje invalidskim 

organizacijam; 

• Se vsem oškodovanim in njihovim družinam javno opraviči. 

STARŠEVSTVO IN STARŠI 

PRILOGA 8 

Za leto 2020 SURS70 navaja podatke o starševstvu/otroštvu, ki se numerično ne razlikujejo 

bistveno od preteklih let, saj ohranjajo temeljna razmerja: heteroseksualni zakoni in 

partnerstva brez otrok se gibljejo okrog številke 180.000 (in dvakratnika tega števila v 

populacijskem smislu); istospolnih partnerstev brez otrok je pri moških bistveno več kot pri 

ženskah (256 vs. 150); pač pa je neznanska razlika v enostarševskih družinah: medtem ko ima 

tako družino 26.918 moških, jo ima kar 109.303 žensk. Vseh družin je v istem letu 587.448; 

daleč največ jih ima enega otroka, skoraj pol manj dva, trije otroci so redkost (31.075), po 4 

in 5 otrok ima le še 6.152 družin. 

V povezavi s starševstvom in spolom so kot statistično ozadje posebej relevantni naslednji 

podatki: da se aktivno prebivalstvo (tako ali drugače zaposleni in brezposelni) v Sloveniji že 

leta giblje blizu milijona ljudi, upokojencev pa je vsaj od leta 2011 vedno okrog 600.000.71 Za 

zaokroženo povprečje let 2010-2013, ki so leta po svetovni finančni krizi 2008, pa so naslednji 

podatki: od skupne populacije 2.050.000 je bilo 600.000 upokojencev (30%); 915.000 delovno 

aktivne populacije (45%), od tega 695.000 zaposlenih (32%); 125.000 registriranih 

brezposelnih (6% celotne populacije, 14% celotne aktivne); dodatnih 85.000 neregistriranih 

ali neaktivnih, kar je 210.000 ali 10% celotne populacije, in 21% populacije v delovno aktivnih 

letih. Ob tem je bilo tedaj v popvrečju 450.000 vzdrževanih oseb (otrok, mladostnikov, 

študentov) ali 22% celotne populacije. 35.000 oseb je bilo registriranih kot primarnih 

producentov hrane, kar je 2% celotne populacije in 4% odstotke populacije v delovno aktivnih 

 
70 Iz kategorije Prebivalstvo v zbirki SiStat, dostopno: 
https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/100/prebivalstvo 
71Za leto 2019 glej: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9263 

https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9263
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letih (Josipovč in Šumi, 2012). Pri načinu upokojevanja je med letoma 2011 in 2020 prišlo do 

nekaterih izrazito rastočih in drugih, upadajočih trendov: starostne pokojnine so številnejše 

skoraj za 100.000; invalidske so upadle za skoraj 30.000, podobno za družinske (- cca 20.000), 

narasle pa so vdovske (+ cca 16.000). Dramatično je upadlo število vojaških in kmečkih 

pokojnin.72 

Ti podatki so temeljni orientacijski okvir za razumevanje socialnoekonomskih pogojev, v 

katerih se ljudje v Sloveniji odločajo za ustvarjanje družine in rojevanje otrok ter za oblike 

partnerstev/zvez. Naslednji povezan podatek je način, kako Slovenija vzdržuje konstantno 

število prebivalstva okrog 2 milijona: zaradi nizke rodnosti, ki Slovenijo spremlja še izza 

osamosvojitve in ki je močno politizirana tematika, se ta številka vzdržuje predvsem zaradi 

neto pribitka imigracij (glede na emigracije) ki so večinoma sezonske in iz drugih območij bivše 

Jugoslavije.73 Hkrati npr. v obdobju 2012- 2018 beležimo dvig povprečne starosti ženske ob 

prvem rojstvu, ki se je dvignila za skoraj celo leto (z 28,9 na 29,5, v letu 2020 pa je bila 29,6 

leta).74 Dodajmo k temu še podatek, da je v Sloveniji posvajanje otrok (v družine z dvema ali 

enim staršem) tako rekoč zanemarljivo: v letu 2019 je bilo vsega skupaj 47 primerov 

posvojitev, od katerih je bilo 22 takih, v katerih je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega 

biološkega starša; samo 17 otrok je bilo posvojenih iz drugih držav. Nek poseben problem 

SURS ugotavlja tudi glede priznavanja očetovstva: v letu 2019 je bilo 145 otrok, katerih 

biološki oče jih je uradno priznal v starosti nad enim (pa vse do preko 40) let starosti.75 

Ljudje se torej v Sloveniji za starševstvo odločajo v pogojih, v katerih so skoraj vsi vpeti v 

medgeneracijsko družinsko situacijo (gospodinjstva in sorodstva) visokega deleža 

upokojencev in starih, kar statistično koroborira dejstvo, da v Sloveniji večino zastonj 

skrbstvenega dela opravijo ženske. Gre za razmere, v katerih je delež neaktivnega prebivalstva 

skorajda enak delovno aktivnemu; v katerih se zaradi prisilnega “podaljševanja mladosti” 

zaradi študija, vzpostavitve poklicne kariere, visokega deleža prekarno zaposlenih mladih do 

35 leta starosti dviguje povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka; v katerih je že 

odločitev za drugega otroka očitno velikansko ekonomsko breme; v razmerah močno 

 
72 https://www.zpiz.si/wps/portal/cognos/msp/upokojenci/prejemniki_pokojnin_po_letih; in 
https://www.zpiz.si/wps/portal/cognos/msp/upokojenci/stopnje_rasti_prejemnikov_pokojnin_po_letih. 
Oboje zajema obdobje med 2007 in 2020. 
73 Glej: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/98 
74 Glej: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05J1002S.px/table/tableViewLayout2/ 
75 Glej: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8941 

https://www.zpiz.si/wps/portal/cognos/msp/upokojenci/prejemniki_pokojnin_po_letih
https://www.zpiz.si/wps/portal/cognos/msp/upokojenci/stopnje_rasti_prejemnikov_pokojnin_po_letih
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8941
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oteženega dostopanja do najemnih in lastniških stanovanj; in v razmerah velikega deleža 

enostarševskih družin mater. Živijo tudi v družbi, ki nenehno politizira ustavno zaščiteno 

pravico do svobodnega odločanja staršev o rojstvih otrok; ki dejstvo nizke rodnosti politizira 

kot problem žensk, ki nočejo rojevati; in ki je tako ksenofobna, da populacijskih in 

socialnoekonomskih problematik nikakor ne bi hotela reševati npr. s selektivno imigracijo iz 

tretjih držav; v resnici gre za razpravo, ki je ni mogoče niti začeti. 

Od 1.1. 2021 imajo starši, ki imajo majhne otroke pravico do zaposlitve s krajšim delovnim 

časom, država pa jim za ure, ko ne delajo, plača prispevke, ki niso več izračunani od minimalne 

plače, ampak od siceršnje plače starša, natančneje od osnove zadnjih 12 mesecev. Septembra 

2020 je bilo do plačila prispevkov upravičenih 13.343 staršev, septembra 2021 pa 12.592 ali 

751 manj. Stroški za plačilo prispevkov so se z 1,5 milijona evrov zvišali na 1,9 milijona evrov, 

kar je za 340 tisoč evrov. Leta 2020 je država za enega upravičenca namenila 116 evrov, leta 

2021 pa 150 evrov. Vidimo, da se je število upravičencev zmanjšalo. Zaskrbljujoče je, da je 

med starši, ki koristijo krajši delovnik, 97 odstotkov mater, na vsakega očeta, ki koristi to 

pravico, pride 38 mater76 . Čeprav gre za pomembno podporo staršem z majhnimi otroki, bi 

ukrep lahko pomenil tudi tiho izrinjanje žensk iz plačane zaposlitve. Nezaposlenost žensk pa 

se v primerjavi z moškimi v zadnjih letih povečuje.  

Takšne ukrepe velja povezati tudi s siceršnjo orientacijo države, v kateri se krepi populacijska 

politika in kjer se posebej spodbuja ženske, da se odločajo za številčnejše reprodukcijo, na 

primer z govorom o »pogumnejši družinski politiki« 77.  Takšne spodbude so povezane z 

zgoraj omenjenim ukrepom in s tem, da se ne spodbuja ohranjanje zaposlenosti žensk in 

primernega plačila.   

- Preživnine za otroke enostarševskih družin  

Problematiko neplačevanja preživnin za otroke, ki živijo v enostarševski družini ali so po ločitvi 

staršev dodeljeni enemu staršu je kot politično in ekonomsko pomembno temo v juniju 2021 

 
76 Zalaznik, J. (2021). Pravica, za katero večina najbrž sploh ne ve. ŽURNAL24.si, 26.10. 2021. Pridobljeno 
30.10.2021 s Pravica, za katero večina najbrž sploh ne ve | Žurnal24 (zurnal24.si). 
77 https://www.primorske.si/slovenija/jansa-v-budimpesti-potrebujemo-pogumnejso-druzinsk;  
https://politeia.si/aktualno/premier-jansa-na-demografskem-vrhu-v-budimpesti-potrebujemo-pogumno-
druzinsko-politiko/?cn-reloaded=1 
 

https://www.zurnal24.si/slovenija/pravica-za-katero-vecina-najbrz-sploh-ne-ve-375243?fbclid=IwAR1ur3iIOA1ktb06PeBTiqaUr4dNd9TSStqCBR7W1LlLj_GVQMbrBSmiuDY
https://www.primorske.si/slovenija/jansa-v-budimpesti-potrebujemo-pogumnejso-druzinsk
https://politeia.si/aktualno/premier-jansa-na-demografskem-vrhu-v-budimpesti-potrebujemo-pogumno-druzinsko-politiko/?cn-reloaded=1
https://politeia.si/aktualno/premier-jansa-na-demografskem-vrhu-v-budimpesti-potrebujemo-pogumno-druzinsko-politiko/?cn-reloaded=1
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načela parlamentarna stranka Levica78 z vložitvijo predloga zakonodajnega paketa na 

področju preživnin, za povečevanje socialne varnosti otrok. Zapisali so:  

Otroci, ki prebivajo sami z enim staršem v gospodinjstvu, so v izrazito slabšem 

finančnem in socialnem položaju kot tisti, ki prebivajo v dvostarševskem 

gospodinjstvu. Še posebej so ranljive tiste družine, kjer je starš, ki so mu v varstvo in 

skrb zaupani otroci, brez lastnih dohodkov za preživljanje. Z dohodkom, nižjim od 

praga tveganja revščine, je po zadnjih podatkih Statističnega urada RS (SURS) živelo 

približno 243.000 prebivalcev. Med gospodinjstvi z vzdrževanimi otroki pa so v 

najslabšem socialnem položaju ravno osebe v enostarševskih gospodinjstvih z vsaj 

enim vzdrževanim otrokom, kjer je bila stopnja tveganja revščine v letu 2020 kar 

21,8%. Med enostarševskimi gospodinjstvi, kot jih obravana SURS, je stopnja tveganja 

revščine konsistentno izredno visoka; kar pomeni, da je socialna zakonodaja za 

družine, v katerih so otroci zaupani v varstvo in vzgojo enemu od staršev, preprosto 

neustrezna. Zato so nujno potrebni popravki sistemskih pomanjkljivosti, ki so 

razdrobljene v večih zakonih. Da bi odpravili te pomanjkljivosti smo v Levici vložili 

spremembe in dopolnitve Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in 

preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS), Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). 

Posebej so predlagatelji ugotavljali domino učinek preživnin, ki so sicer določene, se pa ne 

plačujejo: socialne pomoči, otroški dodatki, cene vrtca, štipendije… so nižje, “ker zakonodaja 

neplačane preživnine prikazuje kot dohodek.” Kot težavo so registrirali “zapleten in 

neučinkovit postopek pridobivanja nadomestila preživnine” iz Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in predlagali bistveno pospešen postopek 

s pomočjo spremembe načina dokazovanja upravičenosti do preživnine in prenosom 

bremena izterjav na Sklad. Po sedanjem urniku je obravnava v Državnem zboru je druga 

obravnava napovedana za januar/februar 2022. 

Spodaj posebej obravnavamo še vidike mavričnih družin v Sloveniji. 

 

 
78 Glej: https://www.levica.si/prezivnina-socialna-varnost/ 
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RANLJIVI ZARADI SPOLA, SPOLNEGA IZRAZA IN SPOLNIH USMERJENOSTI 

V zadnjih letih se pravice LGBTI+79 oseb ponekod v Evropi hitro spreminjajo na slabše. Tako 

imenovane “illiberalne” desničarske politike v Evropi stremijo k ponovni tradicionalizaciji 

družbe in patriarhalnim normam spolov. Temu se nismo izognili niti v Sloveniji, ki je s svojo 

dolgo tradicijo gibanj za pravice LGBTI+ oseb v osemdesetih in devetdesetih letih veljala za 

eno najbolj naprednih in odprtih držav nekdanje Jugoslavije, vendar pa ta vtis zaradi 

desničarskih politik, konservativnih gibanj in odprto homofobnih ter diskriminatornih medijev 

v zadnjih letih plahni. Dva referenduma o spremembah v družinski zakonodaji v letih 2012 in 

2015 ter z njima povezana sovražna retorika proti LGBTI+ osebam in družinam, sta pravice 

LGBTI+ oseb močno politizirala. Zaskrbljujoč pa je tudi podatek, da se je Slovenija v obdobju 

le 5 let premaknila iz države z enim od najnižjih nasilnih incidentov do LGBTI+ oseb v Evropi 

(FRA, 2014) na sredino lestvice (FRA, 2020).80 Hkrati je poročilo Agencije Evropske unije za 

temeljne pravice pokazalo, da Slovenija spada med države z najnižjo stopnjo prijav 

diskriminacije med LGBTI+ populacijo (FRA, 2020, str. 35, Urek et al, 2020a).  

V nadaljevanju smo najprej pregledali razvoj pravnih mehanizmov in pravne zaščite (vključno 

z zakonodajo) na področju teh okoliščin, tako na področju priznavanja istospolnih razmerij, 

kot na področju pravic do trans-afirmativne zdravstvene oskrbe in pravnega priznanja spola 

za transspolne osebe. Opozorili smo na vrzel v zakonodaji, na diskriminacijo in na slabe prakse 

na področju interspolnosti, ki jo Zakon o varstvu pred diskriminacijo ne vključuje. 

Diskriminacija na podlagi spolnih značilnosti ostane tako nevidna. Pogledali smo tudi, kakšna 

priporočila so za Slovenijo imele evropske in mednarodne institucije in krovne organizacije. V 

nadaljevanju pa smo v presečišču osvetlili diskriminacijo in nasilje v dveh skupinah: LGBTI+ 

otroki in mladimi ter LGBTI+ starimi ljudmi. 

 
79 Kratica predstavlja vse vrste nehetonormativnih ter necisnormativnih spolnih usmerjenosti, spolnih 
identitet ter izrazov. Heteronormativnost razumemo kot celoto družbenih norm in praks vsakdanjega življenja, 
ki so se skozi zgodovino razvile okrog heteroseksualnosti in temeljijo na binarni, biološko določeni opoziciji 
žensko-moško. Cisnormativnost pa predpostavlja, da so vse osebe cisspolne, kar pomeni, da se njihova spolna 
identiteta ujema s spolno identiteto, ki je bila osebi pripisana ob rojstvu. (LGBTIQ Slovar. (b.d.). 
https://legebitra.si/lgbtiq-slovar/).  
80. European Union Agency for Fundamental Rights. Dostopno prek: 
https://www.refworld.org/docid/54b3cda64.html.%20on%2020th. 
FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2020), A long way to go for LGBTI equality. Dostopno 
prek: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality_en.pdf 

https://legebitra.si/lgbtiq-slovar/
https://www.refworld.org/docid/54b3cda64.html.%20on%2020th
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality_en.pdf
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- Pravna zaščita na področju na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega 

izraza in spolnih značilnosti: pregled in nekaj mejnikov 

Priznavanje istospolnih razmerij. Homoseksualnost je bila v Sloveniji dekriminalizirana leta 

1977. Pred tem so bila po Kazenskem zakoniku iz leta 1959 homoseksualna dejanja moških 

nezakonita na celem področju Jugoslavije. Nov kazenski zakonik, ki je dekriminaliziral 

homoseksualne odnose, je bil sprejet leta 1976 in je začel veljati leta 1977. Zakon o registraciji 

istospolne partnerske skupnosti iz leta 2005 je selektivno uredil nekatere pravice, obenem pa 

povzročil nepravni in neenakopravni položaj v preko 70 zakonih (Rajgelj, 2015). Po dveh 

“družinskih” referendumih (2012, 2015), na katerih so volivci z veliko prednostjo zavrnili 

možnost zakonske zveze istospolnih parov, je bil v državnem zboru leta 2016 potrjen Zakon o 

partnerski zvezi (2016), ki je začel veljati februarja 2017. Istospolni partnerji so z zakonom 

dobili enake pravice kot poročeni pari, razen možnosti skupne posvojitve in umetne oploditve. 

Razlikovanje pa se je izrazilo tudi v poimenovanju, svojevrstna diskriminacija pa se kaže tudi 

v dejstvu, da so pravice partnerjev te družbene skupine urejene v posebnem zakonu. Čeprav 

zakon ni prinesel absolutne enakosti, sta njegov sprejem in uveljavitev pomenila korak k večji 

enakosti istospolnih parov (ILGA-Europe 2016, 2017).  

Zagovornik načela enakosti je v letu 2020 na pobudo dveh posameznikov na Ustavno sodišče 

Republike Slovenije podal zahtevo za oceno ustavnosti 3. in 4. člena ter prve alineje 22. člena 

Družinskega zakonika in Zakona o partnerski zvezi, ki določata pogoje za sklenitev zakonske 

in partnerske zveze in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena in prvega stavka četrtega 

odstavka 3. člena Zakona o partnerski zvezi in prvega odstavka 213. in 223. člena Družinskega 

zakonika, ki določajo pogoje za dostop do skupne posvojitve. Zagovornik je v oceni ugotavljal, 

da obstoj dveh različnih oblik zakonske ureditve partnerskih zvez neupravičeno razlikuje in 

deli ljudi po spolni usmerjenosti. V primeru istospolne ali heterospolne življenjske skupnosti 

gre namreč za identičen značaj življenjske skupnosti in ni razloga za pravno razlikovanje 

ureditve teh skupnosti, ki trenutno temelji izključno na spolu partnerjev in/ali njuni spolni 

usmerjenosti, kar predstavlja diskriminacijo. Po ugotovitvah Zagovornika so tudi pogoji za 

dostop do skupne posvojitve vezani na spol partnerjev oziroma njuno spolno usmerjenost, 

razlog za to pa ni nikjer utemeljen. Prepoved dostopa do možnosti kandidiranja za skupno 

posvojitev v ZPZ, po oceni Zagovornika, ustreza definiciji neposredne diskriminacije, omejitev 

možnosti skupne posvojitve v DZ na zakonce ali zunajzakonske partnerje, pa ustreza definiciji 
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neposredne diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti.81 Poleg tega je Zagovornik v letu 2019 

obravnaval istospolni partnerici glede vpisa starševstva otroka materine partnerice, rojenega 

v sklenjenem partnerstvu.82 

- Prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega 

izraza in spolnih značilnosti: zakonodaja in izkušnje LGBTI+ oseb 

Od leta 1998 je izrecno prepovedana diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti na 

delovnem mestu. Enako velja za iskalce zaposlitve. Diskriminacija na podlagi spolne 

usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza je prepovedana tudi na številnih drugih 

področjih, vključno z izobraževanjem, bivanjem in zagotavljanjem blaga in storitev. Ustavno 

Sodišče RS je leta 2009 zavzelo stališče, da je spolna usmerjenost osebna okoliščina, ki je 

varovana, saj gre po oceni Ustavnega sodišča RS za osebno lastnost, ki pomembno 

opredeljuje posameznika, vpliva na njegovo življenje in ga tako kot okoliščine, kot so npr. rasa, 

spol, rojstvo, spremlja vse življenje. 14. člen ustave RS torej prepoveduje diskriminacijo na 

podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. RS je v letu 2016 tako 

sprejela nov protidiskriminacijski zakon, Zakon o varstvu pred diskriminacijo (UrL RS, št. 33/16 

in 21/18 – ZNOrg), ki je nadomestil prejšnji zakon iz leta 2004, ki med drugim prepoveduje 

diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. Leta 2016 

se je Slovenija na globalni konferenci o človekovih pravicah LGBTI+ v Montevideu skupaj s 30 

drugimi državami pridružila Koaliciji za enake pravice (Equal Rights Coalition, ERC; ILGA-

Europe 2017).83  

V Sloveniji moški, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), ne smejo darovati krvi. Med 

državami Evropske unije imajo takšno ureditev le še Hrvaška, Grčija in Litva. Zagovornik načela 

enakosti je decembra 2021 odločil, da je trajna prepoved diskriminatorna. Možnost okužbe z 

virusom hiv in drugimi virusi, ki se prenašajo s krvjo, je namreč odvisna predvsem od spolnega 

vedenja, ki pa s spolom in spolno usmerjenostjo ni nujno povezano. Trajna odklonitev 

darovanja krvi moških, ki so imeli spolne odnose z moškimi, temelji na stališču, objavljenem 

na spletni strani Zavoda za transfuzijsko medicino, in ni določena z zakonom. To bi lahko 

pomenilo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti v smislu 21. člena Listine evropske 

 
81 Zagovornik, Redno letno poročilo za leto 2020, drugi del, april 2021. 
82 Zagovornik, primer 0702-29/2019, “Zavrnitev vpisa starševstva s strani upravne enote, dostopno: 
https://www.zagovornik.si/opravljena-svetovanja/ 
83Glej: https://equalrightscoalition.org; https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2017 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
https://equalrightscoalition.org/
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2017
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unije o temeljnih pravicah. Kakršnokoli omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih 

priznava Listina, mora biti predpisano z zakonom.84  

Transspolne osebe. Še vedno pa v Sloveniji nimamo posebnega zakona, ki bi urejal pravno 

priznanje spola, ki je pereča točka in nujno za transspolne osebe. Pravno priznanje spola na 

podlagi samoidentifikacije brez predhodne psihiatrične obravnave in končnega potrdila 

psihiatra o spremembi spola pri nas ni mogoče. Praksa s terena kaže, da si državni uradniki 

merila za pravno priznavanje spola razlagajo poljubno; v nekaterih primerih so od 

posameznika zahtevali hormonsko in kirurško zdravljenje, v drugih primerih pa zgolj potrdilo 

psihiatra (TransAkcija, 2015).85 V Sloveniji pravo ne pozna dikcije “pravno priznanje spola” in 

uporablja dikcijo “sprememba spola”, ki ga ureja v podzakonskem aktu, in sicer v Pravilniku o 

izvrševanju zakona o matičnem registru, za katerega je pristojno Ministrstvo za notranje 

zadeve. 

Priporočila nevladnih organizacij, na primer zavoda TransAkcija, vključujejo nujnost, da je 

postopek pravnega priznanja spola dostopen vsem osebam, ki ga potrebujejo. Pravno 

priznanje spola bi moralo biti zasnovano na samoidentifikaciji osebe in posamezničini, 

posameznikovi osebni odločitvi za pravno priznanje svojega spola. V zdravstvu pa bi se morali 

uveljaviti standardi zdravstvene oskrbe za transspolne, transseksualne in cisspolno 

nenormative osebe. Kot piše TransAkcija (2015), gre za pomembne smernice za delo s 

transspolnimi, transseksualnimi in cisspolno nenormativimi osebami, ki jih izdaja Svetovno 

profesionalno združenje za transspolno zdravje (World Professional Association for 

Transgender Health, WPATH).86 V Standardih oskrbe je posebej zapisano, da naj 

zakonodajalke, zakonodajalci skušajo oblikovati pravne postopke in zakone, osnovane na 

samoidentifikaciji oseb. Prav tako je njihovo priporočilo, naj se med pogoji za pravno priznanje 

spola izogibajo vključevanju mnenj, dokazil in ocen tretjih organov.  

Trenutna ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji krši vsaj tri človekove pravice, in sicer 

pravico do telesne integritete, pravico do zdravja in pravico do zasebnosti (8. člen Evropske 

konvencije o človekovih pravicah; TransAkcija, 2015, s. 15). Organizacije tudi opozarjajo na 

občutljivost pri uporabi terminologije. Dikcija “sprememba spola” namreč sporoča, da je 

 
84 Glej: https://www.zagovornik.si/zagovornik-trajna-izkljucitev-vseh-istospolno-usmerjenih-moskih-iz-
krvodajalstva-je-diskriminacija/ 
85Glej: https://transakcija.si 
86 Glej: https://www.wpath.org 

https://www.zagovornik.si/zagovornik-trajna-izkljucitev-vseh-istospolno-usmerjenih-moskih-iz-krvodajalstva-je-diskriminacija/
https://www.zagovornik.si/zagovornik-trajna-izkljucitev-vseh-istospolno-usmerjenih-moskih-iz-krvodajalstva-je-diskriminacija/
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genitalna operacija tista, ki osebi spremeni spol, kar ni samo napačno, ampak tudi prispeva k 

nadaljevanju širjenja biološkega determinizma. Res je, da so za marsikatero transspolno 

osebo postopki telesne potrditve spola (hormonska terapija in/ali operacije) izrednega 

pomena, niso pa ti postopki tisti, ki oblikujejo ali določajo spolno identiteto osebe: ta je vedno 

oblikovana na osnovi samoidentifikacije (TransAkcija, 2015, s. 16). 

Evropska raziskava Changing social attitudes towards gender diversity in children across 

Europe87, v kateri je sodelovala tudi Fakulteta za socialno delo (UL), je pokazala na najmanj 

dve šibki področji. Prva se nanaša na šibke kompetence strokovnjakov v konzilijih, ki odločajo 

v konkretnih primerih. Druga pomanjkljivost so čakalne dobe za pregled pri specialistu, zaradi 

katerih so ljudje primorani živeti v trpljenju, ki ga povzroča disforija (Urek et al., 2020a; Urek 

et al., 2020b). 

Interspolnost. Posebno pozornost je potrebno nameniti vprašanju diskriminacije zaradi 

interspolnosti; Zagovornik enakih možnosti je o tem izdal posebno poročilo.88 Izraz 

interspolnost89 se nanaša na celo vrsto telesnih značilnosti ali variacij, ki so na robu ali onkraj 

stereotipnih predstav/idealov o tem, kaj je moško in kaj je žensko. Interspolni ljudje se rodijo 

s telesnimi, hormonalnimi ali genetskimi značilnostmi, ki niso prepoznane kot ženske ali 

moške, ali pa s kombinacijo ženskih in moških značilnosti. Obstajajo številne oblike 

interspolnosti; izraz torej pomeni spekter ali posplošen pojem in ne ene same kategorije. Zato 

interspolni aktivisti raje uporabljajo izraz “spolne značilnosti” (zlasti, ko govorimo o zaščiti 

pred diskriminacijo). Z izrazom spolne značilnosti mislimo na kombinacijo telesnih značilnosti, 

vključno s primarnimi spolnimi značilnostmi (ob rojstvu), sekundarnimi spolnimi značilnostmi, 

ki se pokažejo v času pubertete, in pogosto terciarnimi spolnimi značilnostmi, ki so večinoma 

vsocializirane. Ne obstaja eno samo nespremenljivo stanje, ki bi mu rekli “interspolni status”, 

zato uporaba izraza “spolne značilnosti” odraža dejstvo, da interspolnost pomeni telesno 

izkušnjo in predstavlja le del posameznikove, posamezničine identitete (Sándor, 2020). 

 
87 Raznolikost in otroštvo: spreminjanje družbene naravnanosti do spolne raznolikosti otrok v Evropi (DaC). 
(DG JUST, REC 2014-2020). Spletna stran projekta: https://www.diversityandchildhood.eu/  
88 Glej: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/01/Posebno-porocilo-Polozaj-interspolnih-ljudi-
v-medicinskih-postopkih.pdf 
89 Endospolnost pomeni nasprotje od interspolnosti, torej, da se je nekdo rodil s telesnimi spolnimi 
značilnostmi (npr. kromosomi, hormoni, genitalije), ki ustrezajo konvencionalnemu binarnemu pogledu na 
ženski/moški spol (Sándor, B., 2020).  

https://www.diversityandchildhood.eu/
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V Sloveniji, tako kot v večini evropskih držav, se interspolni ljudje soočajo s patologizacijo in 

skrajnimi oblikami kršitev svojih človekovih pravic. Interspolni ljudje se po rojstvu, kot otroci, 

adolescenti in odrasli, soočajo z oblikami kršitev, kot so medicinski posegi, operacije, in/ali 

druge medicinske obravnave brez osebnega, predhodnega in polno informiranega soglasja. 

To lahko povzroči psihološke travme in hudo telesno oviranost, ki obsega neplodnost, boleče 

brazgotinasto tkivo ali izgubo občutka, pa tudi osteoporozo in težave s sečili. Interspolni ljudje 

se lahko spopadajo s stigmo, strukturno in oportunistično diskriminacijo, nadlegovanjem, 

pomanjkanjem ustrezne medicinske oskrbe, pomanjkanjem dostopa do potrebnih zdravil, 

pomanjkanjem pravnega priznanja in dejstvom, da njihova telesa v družbi niso vidna (Sándor 

in Urek et. al., 2020).90 

Organisation Intersex International Europe je edina krovna organizacija, ki si prizadeva za 

človekove pravice interspolnih oseb v Evropi; vodijo jo interspolne osebe. Na njihovi spletni 

strani je moč najti številne uporabne vire v angleškem in nekaterih drugih jezikih (žal ne tudi 

v slovenskem).91V Sloveniji zaenkrat še nimamo interspolno specifične organizacije, se pa 

nekatere nevladne LGBTI+ organizacije ukvarjajo z vprašanji interspolnosti (ponujajo 

svetovanje, organizirajo dogodke, objavljajo prispevke), kot na primer: že omenjeni Zavod 

TransAkcija;92 Društvo Legebitra; 93 Amnesty International Slovenija94 in nekatere druge 

LGBTI+ organizacije, kot so DIH,95 Parada ponosa,96 Iniciativa Kavč97 in druge (Sándor, B. in 

Urek, M. et. al., 2020). 

- Priporočila evropskih in mednarodnih institucij in krovnih organizacij 

Evropske in mednarodne institucije in krovne organizacije so v preteklih letih Slovenijo 

opozorile o nujnosti izboljšanja položaja transspolnih oseb na več področjih. RS Slovenija je 

dobila priporočila glede zdravstvene oskrbe transspolnih oseb tudi v postopku t.i. Splošnega 

 
90 Dopolnitev besedila priročnika s podatki iz slovenskega konteksta, 2020. 
91 Med drugimi: Legal Toolkit https://oiieurope.org/protecting-intersex-people-in-europe-a-toolkit-for-law-
and-policy-makers/; Parent's Toolkit, https://oiieurope.org/supporting-your-intersex-child-a-parents-toolkit/; 
in Toolkit for Allies, https://oiieurope.org/standing-up-for-the-human-rights-of-intersex-people-how-can-you-
help/ 
92 https://transakcija.si/2019/09/19/podprimo-interspolne-osebe-v-sloveniji/ 
93 https://legebitra.si/ 
94 https://www.amnesty.si/interspolne-osebe-viri 
95 www.dih.si 
96 http://www.ljubljanapride.org/ 
97 http://www.iniciativa-kavc.org/ 

https://oiieurope.org/library-en/toolkit-cat/legal-toolkit/
https://oiieurope.org/protecting-intersex-people-in-europe-a-toolkit-for-law-and-policy-makers/
https://oiieurope.org/protecting-intersex-people-in-europe-a-toolkit-for-law-and-policy-makers/
file:///C:/Users/Mojca/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9KD5HSU6/Parent's%20Toolkit
https://oiieurope.org/supporting-your-intersex-child-a-parents-toolkit/
https://oiieurope.org/tag/allies-toolkit/
https://oiieurope.org/standing-up-for-the-human-rights-of-intersex-people-how-can-you-help/
https://oiieurope.org/standing-up-for-the-human-rights-of-intersex-people-how-can-you-help/
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periodičnega pregleda OZN,98 in sicer, da mora zagotoviti dostopnost posebnih 

zdravstvenih storitev za transspolne osebe. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti 

(ECRI)99 pa je Sloveniji priporočila vzpostavitev jasnih smernic glede trans-afirmativne 

zdravstvene oskrbe in postopkov potrjevanja spola (ILGA- Evropa 2018; ILGA-Evropa 2020; 

Urek et al., 2020a). 

ILGA-Evropa je v zvezi z urejanjem položaja transspolnih in interspolnih oseb Sloveniji izdala 

več priporočil: 

• Razvoj preglednega pravnega okvira za pravno priznavanja spola, ki temelji na 

samoidentifikaciji; 

• Trans-afirmativna zdravstvena oskrba;100 

• Prepoved medicinskega posega v primeru mladoletnih interspolnih oseb, kadar poseg 

ni zdravstveno nujen in se mu je mogoče izogniti ali odložiti, dokler oseba ne more 

dati informirane privolitve; 

• Uvedba pravnih sredstev za učinkovit boj proti zločinom iz sovraštva, ki vsebujejo 

izrecno omembo vseh okoliščin (spolna usmerjenost, spolna identiteta, spolni izraz in 

spolne značilnosti) (ILGA-Europe 2018, 2020). 

- LGBTI+ otroci in mladi  

Domača in tuja literatura ponujata obširen pregled pojava diskriminacij in nasilja, s katerim 

se srečujejo LGBTI+ otroci in mladi v vsakodnevnem življenju, vključno z večjo pojavnostjo 

nasilja na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolnega izraza.  

V Sloveniji temu pritrjujejo številne raziskave. Raziskava iz leta 2015 je na primer pokazala, da 

69% od 65 transspolnih anketirank, anketirancev dnevno doživljajo diskriminacijo zaradi svoje 

spolne identitete (TransAkcija in Legebitra, 2015), medtem, ko je bila ta stopnja leta 2019 

nižja, vendar še vedno zaskrbljujoča, saj je o diskriminaciji in nasilju na podlagi spolne 

 
98 Universal Periodic Review of the human rights (UN). 
99 The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). 
 100 Leta 2018 je TransAkcija na Ministrstvo za zdravje vložila uradno zahtevo za oblikovanje protokola za 
trans-afirmativno zdravstveno oskrbo. Leta 2019 je bil uradno ustanovljen Interdisciplinarni konziliij RS za 
potrditev spolne identitete pri Ministrstvu za zdravje. Obenem pa na ministrstvu niso oblikovali protokola po 
načelih tran-afirmativne zdravstvene oskrbe za trans osebe (ILGA- Evropa 2018; ILGA-Evropa 2020; Urek et al., 
2020a). 
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identitete poročalo 41% od 113 anketirank, anketirancev (Koletnik, 2019). Tretjina vprašanih 

je prav tako ocenila svoje duševno zdravje kot slabo ali zelo slabo, kar je precej pod 

povprečjem splošne populacije (Koletnik, 2019). Te raziskave tudi jasno pokažejo, da so 

depresija, samopoškodovalno vedenje in suicidalnost mladih LGBTI+ oseb povezani z 

marginalizacijo, izoliranostjo, izkušnjami zavrnitve ter nasiljem, ki ga doživljajo.  

Kuhar in Švab (2019) v primerjavi podatkov iz let 2003 in 2014 pokažeta, da je v Sloveniji velika 

večina gejev in lezbijk še vedno žrtev nasilja, med obdobjema pa ni večjih statističnih razlik 

(53,3% leta 2003 in 50,3% leta 2014). Zaskrbljujoč je tudi podatek o povečanju nasilja v 

šolskem okolju, saj se je v tem obdobju podvojilo, z 22 na 44% (Kuhar in Švab, 2019). Raziskava 

vsakdanjega življenja trans oseb v Sloveniji je prav tako pokazala, da so te v veliki meri (40%) 

deležne diskriminacije in nasilja v izobraževalnih organizacijah (šole, gimnazije, univerze; 

Koletnik 2019), hkrati pa podobno poročajo tudi Perger, Muršec in Štefanec (2018) v raziskavi, 

v kateri so LGBTI+ mladi prav tako v veliki meri (40%) poročali o nasilju v izobraževalnem 

okolju (Urek et al., 2020a; Urek et al., 2020b). 

Najnovejša in do sedaj največja (N=602) raziskava o stanju v šolah avtoric Sešek in Margon 

(2021) kaže, da LGBT dijaki, dijankinje negativnih opazk, povezanih s spolno usmerjenostjo, 

spolnim izrazom in spolno identiteto, ne doživljajo zgolj s strani vrstnikov, vrstnic, temveč tudi 

s strani učiteljev, učiteljic in drugega šolskega osebja. Več kot tretjina je poročala, da pogosto 

ali zelo pogosto sliši homofobne opazke, skoraj tretjina negativne opazke glede spolnega 

izraza, kar tri četrtine pa je poročalo o namerni izključitvi iz vrstniške skupine. Najpogostejši 

razlog za neprijavljanje, ki so ga navedli dijakinje in dijaki je, da niso pričakovali ukrepanja s 

strani šolskega osebja. Temu so sledili še drugi razlogi: da šolsko osebje situacije ne bi 

učinkovito uredilo; da bi se jih dojemalo kot “izdajalke, izdajalce” ali “špecarke, šecarje”, ali 

pa dejstvo, da se niso želeli razkriti kot LGBT osebe pred šolskim osebjem ali starši (Sešek in 

Margon, 2021).  

Institucionalizirana cis- in heteronormativnost je prisotna tudi v različnih drugih poklicih, ki 

prihajajo v stik s populacijo mladih, kot je na primer zdravstvo. Koletnik (2019) na podlagi 

svoje raziskave vsakdanjega življenja trans oseb prikaže, da 50% transspolnih oseb poroča o 

doživljanju naslavljanja z napačnimi osebnimi zaimki; 48% o izkušnjah, pri katerih zdravstveno 

osebje ne pozna osnovnih informacij otransspolnosti; 35% oseb poroča o naslavljanju z 

napačnim imenom; ter 27% oseb o izkušnjah z neprimernimi komentarji o njihovem telesu ali 
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delih telesa. Ni torej presenetljivo, da ima kar 58% mladih LGBTI+ oseb izkušnje s prikrivanjem 

lastne spolne identitete ali usmerjenosti v okviru zdravstvenega sistema (Perger, Muršec in 

Štefanec, 2018). 

Še bolj kot zdravstvo mlade LGBTI+ osebe ocenjujejo javne prostore kot najmanj varne. Vsaka 

druga mlada oseba se včasih ali pogosto boji za svojo varnost na ulici (48%), vsaka tretja oseba 

ob obisku barov, restavracij ali trgovin (35%) ali vsaka četrta v primeru javnih dogodkov (25%; 

Perger, Muršec in Štefanec, 2018). Javni prostori so lahko diskriminatorni v vseh oblikah in 

praksah: od nevednosti in posledične nekorektne obravnave, strahu pred drugačnostjo, 

šaljenja in draženja, vse do različnih oblik nasilja in groženj. 40% mladih LGBTI+ oseb poroča, 

da so že doživele nasilje in/ali diskriminacijo, kjer so kot najpogostejše navajale žaljive opazke 

(91%), žaljive ali sovražne napise, npr. spletni komentarji (56%) in verbalno nadlegovanje ali 

grožnje na ulici (52%; Perger, Muršec in Štefanec, 2018). Ob soočenju s tovrstnim vedenjem 

lahko mlade LGBTI+ osebe čutijo pomanjkanje zastopanosti in informacij o tem, kje poiskati 

pomoč, kadar je to potrebno.  

Zaskrbljujoče je, da so mladi tekom odraščanja večinoma v poziciji odvisnosti od staršev 

oziroma skrbnikov, ki jih lahko dodatno ogrožajo. Tovrstno razmerje moči je pogosto pri vseh 

oblikah nasilja in lahko zaradi konfliktov, vezanih na razkritje, nesprejemanja identitete 

otroka, ali celo nasilja kot takega, vodi v mladostniško brezdomnost. V nedavno izvedeni 

raziskavi o bivanjskih razmerah LGBTI+ mladih kar 23% oseb poroča, da prikriva svojo LGBTI+ 

identiteto zaradi varnosti, oziroma zaradi strahu pred nasiljem, kjer je ta odstotek kar dvakrat 

višji pri transspolnih osebah (57%). Mladi, ki so ekonomsko odvisni od svojih staršev ali 

skrbnikov in trenutno živijo pri njih, pa svojo identiteto skrivajo kar v 53% (Štefanec in Morić, 

2021). Prav tam mladi poročajo tudi o pogostem psihičnem nasilju, diskriminaciji zaradi svoje 

identitete, ekonomskem nasilju, fizičnem nasilju; in da so priče nasilju, ki ga doživlja druga 

oseba, ter spolnemu nasilju.  

S potrebami LGBTI+ otrok in mladih, ki doživljajo diskriminacije in nasilje, se je ukvarjal tudi 

evropski projekt Diversity and Childhood: Changing social attitudes towards gender diversity 

in children across Europe101, v katerem je sodelovala Fakulteta za socialno delo. Glavni cilj 

projekta je bil spreminjati naravnanosti in prepričanja strokovnjakov, strokovnjakinj ter 

 
101 [Raznolikost in otroštvo: spreminjanje družbene naravnanosti do spolne raznolikosti otrok v Evropi (DaC)] 
(DG JUST, REC 2014-2020). Spletna stran projekta dostopna: https://www.diversityandchildhood.eu/  

https://www.diversityandchildhood.eu/
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družbe nasploh, zaradi katerih trpijo LGBTI+ otroci in otroci, ki ne izpolnjujejo pričakovanj 

družbenih spolnih norm. Izpostavljamo nekaj ugotovitev raziskave: 

Sogovorniki s področja zdravstva in podpore družinam so pretežno nagibali k tradicionalnemu 

pogledu na spole in k t.i. “univerzalističnem pristopu”. Z izjavami, kot “pri nas vse 

obravnavamo enako” ali “vsi otroci so naši otroci” so poudarjali, da nikogar ne zavrnejo, ker 

bi bil LGBTI+. A ta “ideologija istosti” se je običajno (v nadaljevanju pogovora) izkazala le kot 

brisanje razlik na račun spregledovanja pomembnih specifičnih kontekstov in potreb 

raznolikih skupin otrok.  

Temeljna izkušnja LGBTI+ otroka ali mladostnika z zdravstvom je, da ostane nerazumljen, saj 

pri vseh zdravstvenih profilih primanjkuje znanja že z medicinskega, kaj šele z družbenega 

vidika. Ena od poudarjenih prioritet je bila dostopnost trans-informativnega zdravljenja, kar 

za mlade pomeni predvsem dostop do zaviralcev hormonov. Glede tega se dogajajo pozitivni 

premiki (ustanovitev konzilija pri MZ, sodelovanje NVO pri tem). Še zmeraj pa smo v raziskavi 

zaznali najmanj dve šibkejši področji. Prva se nanaša na šibke kompetence strokovnjakov v 

dosedanjih konzilijih, ki odločajo v konkretnih primerih. Druga pomanjkljivost so čakalne dobe 

za pregled pri specialistu, zaradi katerih otroci in mladostniki vse predolgo živijo v 

nesmiselnem trpljenju, ki ga povzroča disforija, kar se odraža na njihovem duševnem zdravju 

(poskusi samomora, samopoškodovanje).  

Na področju družine je ena od najpogosteje izraženih potreb otrok potreba po sprejetosti in 

varnosti. Pretresljivo je, da se LGBTI+ otroci in mladostniki redkeje odločijo za uresničevanje 

zakonske pravice do preživljanja s strani staršev, temveč se poskušajo preživeti sami. 

Praviloma padejo tudi skozi institucionalna sita – šole, centra za socialno delo in drugih 

sistemov, ki ne prepoznajo njihovih problemov. Z zapleti okoli razkritja, z nesprejemanjem ali 

celo z nasiljem domačih, je povezano tudi mladoletno brezdomstvo. Potreba LGBTI+ otrok je, 

da bi se svetovalne službe, lahko odzvale strokovno in brez predsodkov. Izkušnje so prav 

nasprotne; spolno stereotipni odzivi strokovnjakov so pravilo, npr. odklanjanje, da bi otroka 

klicali po želenem zaimku, ker naj bi mu s tem škodili, pripisovanje spolne identitete otroka 

temu, da je mama samohranilka, in podobno. 

Potreba LGBTI+ mladih v javnem prostoru je, da se počutijo varni, neizpostavljeni in da so 

lahko, kar so. Denimo, v LGBTI+ mladinski center prihajajo mladi, ko želijo z nekom govoriti o 

LGBTI+ temah, ampak še pogosteje pa ravno zato, da jim ni treba govoriti o tem. LGBTI+ mladi 
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že zgodaj razvijejo strategije, kako se v javnem prostoru izogniti potencialno nasilnim 

situacijam (npr. hodijo samo k določenemu frizerju ali v lokale, kjer jih ne podijo iz “napačnih” 

vecejev). Javne prostore, kot so gledališča, knjižnice, igralnice in druge, bi prav zato morali 

napolniti z vsebinami, ki bi obiskovalce ozaveščale. V javnem prostoru potrebujemo tudi 

“skupnostno ulično znanje”, kako se odzivati na nasilje. Na področju medijev obstaja vrzel 

glede ozaveščenosti novinarjev o problematiki LGBTI+ otrok.  

Kot nujna se je izkazala potreba po izobraževanju vseh strokovnih profilov, ki prihajajo v stik 

z otroki in mladimi. 

- LGBTI+ stari ljudje 

V tem poglavju skušamo osvetliti nekatere dimenzije življenja starejših generacij LGBTI+, ki so 

ob intersekciji z drugimi okoliščinami lahko podlaga za diskriminacijo. Podatke črpamo iz nekaj 

redkih domačih in številčnejših tujih raziskav, zlasti ene, v kateri smo sodelovali, to je evropska 

raziskava Best practices for Care and Wellbeing Education to support the needs of LGBT 

people as they age: BEING ME.102 

LGBTI+ stari ljudje so zelo heterogena skupina, ki ji težko pripišemo kakršnekoli skupne 

lastnosti. Če se osredotočamo na kronološko starost ob upokojitvi tvegamo, da 

homogeniziramo celotno skupino ljudi, starih nad 65+, od vstopa v pokoj do ljudi v pozni 

starosti 90 in več let. Med njimi je več razlik kot podobnosti tako glede kulturnih dimenzij 

časa, v katerem so živeli in delovali, do tega, koliko so še mobilni in samostojni brez zunanje 

podpore. Tako so v tej skupini “starih ljudi” tako ljudje, rojeni po 1950, ki so bili pionirji in 

pionirke LGBTI+ gibanj, kot tisti, ki so bili rojeni v času prve ali pred drugo svetovno vojno, ko 

je bila homoseksualnost še kazensko preganjana in etiketirana kot duševna motnja, in so zato 

neredko živeli v popolnem klozetu, da niti najbližji niso vedeli zanje (Fish, 2012). 

Čeprav so raziskave na področju LGBTI+ starih ljudi redke, lahko predvidevamo, da v Sloveniji 

izolacija in stigmatizacija krojita življenje večine starejših LGBTI+, zlasti tistih v pozni starosti. 

Obenem prva generacija aktivistov in aktivistk gibanja počasi vstopa v upokojitveno starost in 

gre pri njih upravičeno pričakovati, da se na stigmo in sovražnost okolja ne bodo odzivali z 

 
102 Dobre prakse za izobraževanje o oskrbi in blagostanju v podporo starajočim se LGBT ljudem, Erasmus+, 
Strateško partnerstvo, 2018-2020. Spletna stran projekta dostopna: https://beingme.eu/ 

https://beingme.eu/
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umikom v zasebnost in nevidnost, temveč prav nasprotno: z uporom, s krepitvijo skupnosti, 

razvojem alternativnih načinov bivanja in samoorganizacijo podpore. 

Za premislek o diskriminaciji nad starajočo se populacijo LGBT+ je ob manku empiričnih 

podatkov morda dobro upoštevati demografske in statistične podatke, ki so nam lahko v 

pomoč. V Sloveniji več kot tretjina prebivalstva živi v mestih z več kot deset tisoč prebivalci. 

To pomeni, da jih dve tretjini živi v majhnih mestih in vaseh, ki so praviloma bolj tradicionalna, 

religiozna, manj odprta za netradicionalne načine življenja in z manj LGBTI+ podpornih virov. 

Večina LGBTI+ se resda seli v večja mesta, kot sta Ljubljana in Maribor, vendar to ne velja za 

vse. Starejši moški s podeželja in majhnih mest so pri nas statistično najbolj izpostavljeni 

samomoru in mogoče je sklepati, da dejavniki, kot so homofobno nasilje, stigmatizacija, sram, 

skrivanje in izolacija pri starejših istospolno usmerjenih moških nedvomno prispevajo k 

obstoječim dejavnikom tveganja za samomor. Zato ta skupina po našem mnenju zahteva 

večjo pozornost. 

Primarni odgovor na dolgotrajne potrebe starih ljudi v Sloveniji ostaja bivanje izven njihovega 

doma. Trenutno najbolj razvita in razširjena oblika oskrbe starejših je tako institucionalno 

varstvo v domovih za stare ljudi. Oskrba na domu je še zmeraj zelo pomanjkljiva oziroma se 

lahko drastično razlikuje od ene občine do druge. To pomeni, da se je veliko ljudi s 

kompleksnimi in dolgotrajnimi zdravstvenimi potrebami prisiljenih preseliti v domove in 

zamenjati svoj osebni življenjski slog z institucionalno rutino (večina domov za starejše v 

Sloveniji ima 100-300 prebivalcev). Predvidevamo lahko, da veliko starih LGBTI+ ljudi, ki se 

niso razkrili, izbira načine življenja in oskrbe, ki jim omogočajo, da ohranjajo svojo spolno 

usmerjenost in osebno življenje v zasebnosti, skrito pred skrbstvenim osebjem in strokovnjaki. 

Morda zato ne bodo iskali pomoči, dokler ne bo že zelo nujno. 

 

 

 

- LGBTI+ stari ljudje in oskrba 
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V Sloveniji nimamo veliko empiričnih podatkov o izkušnjah starejših LGBTI+ ljudi z 

zdravstvenim sistemom. Tuje raziskave103 pokažejo, da se osebje večinoma zelo slabo 

zaveda, da so med njihovimi uporabniki lahko tudi lezbijke, geji, biseksualci ali transspolni, saj 

so si odzivi iz domov podobni. Osebje domov za stare bo tako tudi pri nas tipično povedalo, 

da med njihovimi stanovalci ni nobenega LGBTI+ starega človeka (čeprav smo prav pred 

kratkim naleteli na informacijo iz dveh domov, da pri njih domujejo LGBTI+ osebe). V 

institucijah za stare ljudi, kot tudi v drugih socialnih in zdravstvenih ustanovah, se 

izključevanje ohranja tudi preko oglaševanja in politik, ki predvidevajo in naslavljajo samo 

heteroseksualne uporabnike. Tako se verjetno ne motimo preveč, če postavimo trditev, da 

sta socialna in zdravstvena oskrba v Sloveniji še vedno pretežno heteronormativni praksi, še 

posebej na področju oskrbe starih ljudi kot poudarjeno nevidne populacije. Svetla izjema je 

Dom za starejše občane Ljubljana Vič-Rudnik, ki je v letu 2018 pridobil certifikat Certifikat 

LGBT prijazno.  

V obstoječih tujih raziskavah najdemo zelo podobne izkušnje starih ljudi z zdravstveno in 

socialno oskrbo. Diskriminacija in vnaprejšnje predvidevanje negativnih odzivov ostajata med 

najbolj pogostimi tipičnimi izkušnjami v življenju LGBTI+ starih ljudi. LGBTI+ stari ljudje imajo 

tako številne negativne pretekle izkušnje z različnimi socialnimi in zdravstvenimi službami in 

posamičnimi strokovnjaki. Morda so doživeli, da je bila njihova spolna usmerjenost 

obravnavana kot motnja ali celo kazenski prestopek, morda so doživeli fizično in druge oblike 

nasilja in so se svojo identiteto naučili skrivati, da bi se zaščitili. Nekatere od negativnih reakcij, 

ki so jih zelo verjetno doživeli v svojem življenju, so zavrnitev, sovražnost, obsojanje, 

ostracizem, izogibanje telesnemu stiku ali celo zavrnitev oskrbe (Fish 2012; Ward et al., 2010; 

Higgins et al., 2011).  

V stikih z oskrbnimi službami LGBT+ stari ljudje pogosto doživljajo, da so za strokovnjakinje in 

strokovnjake popolnoma nevidni, saj ti zaradi heteronormativnih obrazcev, v katerih delujejo, 

vnaprej predvidevajo, da so vsi uporabniki heteroseksualni in spolno normativni. Mnoge je 

strah selitve v dom za stare iz razloga, da bodo naenkrat morali sobivati skupaj z ljudmi, ki so 

morda homofobni oziroma ne odobravajo istospolne usmerjenosti. Četudi prej že razkriti, 

bodo morda ponovno “zlezli nazaj v klozet” ali se začeli bistveno samocenzurirati. Med 

 
103 BEING ME, https://www.beingme.eu; Fish, 2012; Guasp, 2010; Higgins et al., 2011, Taylor, b.d., Ward et 
al., 2010.  

https://www.beingme.eu/
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zgodbami, ki ponazarjajo slabe izkušnje, v tujih raziskavah najdemo primer gejevskega 

stanovalca doma, ki se mu je nenadoma poslabšalo zdravje in je moral v bolnišnico, osebje 

doma pa o tem ni obvestilo njegovega partnerja, temveč druge družinske člane. Njunega 

odnosa niso vzeli resno in ga niso vključili v odločitve glede zdravljenja in nege partnerja (Fish 

2012). Več kot samo ignoranca istospolnega razmerja se je pripetila dvema stanovalcema z 

demenco v domu. Pričela sta se družiti in osebje je naprej podpiralo njuno prijateljstvo. Ko pa 

se je izkazalo, da je med njima tudi spolna privlačnost in se bo morda prijateljstvo razvijalo 

naprej v razmerje, ju niso več posedali za isto mizo, eden od članov osebja jima je zagrozil, da 

bo o tem povedal sorodnikom (Fish 2012). 

V že omenjenem evropskem projekt projektu BEING ME (2018-2020), v katerega smo bili 

vključeni na Fakulteti za socialno delo, smo na projektnih srečanjih naleteli na zgodbo 

gejevskega para. Eden od partnerjev je zelo zgodaj zbolel za predčasno demenco. Partner ga 

je več let negoval in zanj skrbel doma, dokler je zmogel, potem pa sta se oba preselila v dom. 

V domu se nista počutila dobro. Občutila sta, da so ju drugi izolirali in izražali neodobravanje 

njunega razmerja, kot je opravljanje, šepetanje za hrbtom, posmeh, neodobravajoči pogledi 

in pripombe. Zlasti negovalno osebje je imelo težave s tem, da sta se objemala in si izkazovala 

ljubezen. Ko je dementni partner umrl, se je njegov partner, ki je pripovedoval zgodbo, odselil 

nazaj domov.  

Po drugi strani pa iz literature in izkušenj razberemo, kaj so LGBTI+ stari ljudje doživeli kot 

pozitivne izkušnje z oskrbo. Nekateri poročajo o tem, da jih je osebje v domu na diskretne in 

nevsiljive načine opogumljalo, da se lahko razkrijejo, in da je s tem vse v redu. Nevsiljiv način 

je lahko že, če v govoru in naslavljanju ljudi upoštevaš možnost, da je nekdo gej ali lezbijka, 

trans ženska ali moški, da naslavljaš in upoštevaš njihova družinska razmerja, in podobno. 

V Sloveniji so teme LGBTI+ starejših ljudi slabo zastopane tako v učnih programih skrbstvenih 

poklicev kot tudi v raziskavah in v programskih dokumentih pristojnih institucij.104 Nevidnost 

te populacije odseva tudi v učnih načrtih fakultet.  

 
 104 Pri pregledu programskih dokumentov (v sklopu projekta BEING ME) smo recimo opazili, da nacionalni 
programski dokumenti kot so Standard za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi “ranljivih” skupin in 
orodje za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov (NIJZ 2016a) in Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba – 
Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev (NIJZ 2016b), ki obravnavata 
socialnoekonomske in kulturne dejavnike zdravja in se pri tem specifično osredotočata na nekatere ranljive 
skupine, LGBTI+ populacije ne vključita. Tako so med ranljivimi skupinami naslovljeni revni ljudje, ženske, 
brezdomci, migranti, Romi, starejši ljudje, uživalci prepovedanih drog, ljudje s težavami v duševnem zdravju, 
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- Homo-(trans-, bi-)fobija v presečišču s starizmom 

Nenormativna spolna usmerjenost in spolni izraz v presečišču s starostjo predstavljata različna 

tveganja za diskriminacijo in socialno izključenost. Že starost na sebi lahko privabi predsodke 

in stereotipe, kot npr. tega, da so stari ljudje v breme, nezmožni sprejemati avtonomne 

odločitve, nujno osamljeni, aseksualni in podobno. Vemo, da imajo lahko dolgoletno skrivanje 

identitete, maskiranje razmerja, taktiziranje z razkritjem ali strah pred njim veliko negativnih 

posledic za zdravje in občutek varnosti človeka. 

Ena od posledic homofobije je tudi ta, da je ta populacija lahko v vsem življenjskem poteku 

nevidna tudi za socialni ali zdravstveni sistem, ko ga potrebuje. Na stara leta se tako stanje 

stvari kvečjemu še poslabša. Redkeje se poslužujejo oblik pomoči, obiskov na domu, 

namestitve v dom in vseh drugih situacij, ki bi lahko hipotetično sprožile razkritje. Homofobija 

in stigmatizacija homoseksualnosti je LGBTI+ ljudi zlasti v preteklosti potiskala v prikrivanje 

svoje identitete s heteroseksualnim razmerjem in “normalno” družino. Kot piše Škorjanc 

(2011), se tako za številne starejše geje razkrito življenje lahko začne na robu starosti ali po 

upokojitvi. Veliko današnjih starejših gejev je bilo lahko prikritih ali poročenih večino svojega 

življenja. Tudi v manjši raziskavi o starejših istospolno usmerjenih v Sloveniji v okviru društva 

Legebitra so prišli do podobnih ugotovitev, saj je bilo kar 9 od 13 respondentov in respondentk 

najprej poročenih, in kar nekaj jih ima otroke (Maljevac in Gračanin 2014). V nevladni 

organizaciji DiH so v letu 2021 naredili obsežnejšo raziskavo med LGBTI+ starejšimi od 50 let, 

a rezultati ob času tega zapisa še niso objavljeni. 

Tuje raziskave kažejo, da imajo ostareli LGBTI+ v primerjavi s heteroseksualnimi vrstniki 

nekoliko redkejše stike z družino, so pogosteje samski in brez otrok in tudi, ko so v razmerju, 

pogosteje živijo sami (t.i. LAT stil življenja – čeprav so skupaj, vsak živi v svojem gospodinjstvu) 

in kažejo nekoliko več osamljenosti. Hkrati pa drži tudi, da če imamo za relevantno samo 

biološko družino in sorodniško mrežo, spregledamo druge, nič manj pomembne socialne 

mreže. V LGBTI+ osebnih mrežah pogosto prijateljske mreže oz. izbirna družina (v njej lahko 

najdemo partnerja, bivše partnerke, prijatelje, aktivistične znance) igrajo pomembnejšo vlogo 

in so močnejše kot klasična biološka družinska mreža. Socialne in zdravstvene delavke in 

 
ljudje z različnimi ovirami, brezposelni in samozaposleni in ljudje z negotovimi oziroma prekarnimi 
zaposlitvami, ne pa tudi LGBTI+ ljudje. 
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delavci včasih te mreže pri svojih ocenah spregledujejo, saj jih niti ne predvidijo, da bi jih lahko 

raziskali. 

RASISTIČNO IN ETNIČNO OZNAČENI 

PRILOGA 9 

V Sloveniji je najbolj razviden in utirjen problem razsizma rasistična označenost Romov in 

odnosov etnične meje med njimi in Neromi povsod, kjer Romi živijo v segregiranih, 

getoiziranih “romskih naseljih”. Vse žrtve rasistične označenosti razvijejo osebne in skupinske 

obrambne strategije izogibanja posledicam take označenosti, zaradi česar jih Drugi zaznavajo 

kot nepristne, neiskrene, kot potrjevalce vseh rasističnih prepričanj Drugega, zlasti 

prepričanja, da svoje resnične osebnosti, cilje in prepričanja skrbno skrivajo. V osebnem stiku 

z diskriminirajočim Drugim se npr. eksplicitno uklanjajo in še potencirajo stereotipno vedenje, 

za katerega vedo, da ga Drugi od njih pričakuje. V skupinskih stikih vedno predstavijo enake 

poglede, omejene na navajanje nerešljivih paradoksov svoje situacije in včasih na frustracije. 

Ker nimajo varne priložnosti, da bi razgrnili vse plati dejanskega stanja, se omejijo na 

komunikacijo, ki jo dobronamerni Drugi navadno razume kot pasivnost, vdanost v usodo, 

brezbrižnost, rasistični Drugi pa kot skrivaštvo in prikrite zle namene. Razmere 

medgeneracijske revščine, ki so same na sebi nasilje, potencirajo notranjo patriarhalno 

strukturo v rasistično označeni skupnosti: glasnogovorci za skupnost so vedno isti ljudje, 

navadno srednjeletni moški, dekleta in ženske pa plačujejo najvišjo socialno ceno, ker so 

zagledane kot nosilke fizične reprodukcije, ne pa tudi socialne in kulturne. Ker nobenim 

načrtom in obljubam s strani večinske družbe ne verjamejo več, se varujejo, da bi sami vztrajali 

na kakih predlogih, za katere bi se potem izkazalo, da se jim povrnejo kot bumerang, z 

natančno obratnim izidom od želenega. 

Odnos slovenske države do problematike romske populacije še izza socializma poteka v 

razmerah začaranega kroga, predvsem zato, ker so vsi ameliorativni posegi na premici, kot 

smo rekli zgoraj, premis 1 in 5 dehumanizirajočih ideologij tako s strani države, lokalnih 

skupnosti (občin), ki imajo nesorazmerno moč odločanja o romski populaciji, in večinskega 

prebivalstva. Slovenski Romi (ali romski Slovenci) so edini segment državljanov in prebivalcev 

RS, ki so sistematično vpeti v čisto vse intersekcije ideologij dehumanizacije, na celotni 

gradacijski premici, in ki so najrazločnejša žrtev razlikovanja vzdolž ustavne kategorije 
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avtohtonih-alohtonih: romska populacija je zakonsko (Zakon o romski skupnost)105 

segmentarno klasificirana kot oboje.  

Evropske institucije razvijajo nove pobude za naslovitev romskih vprašanj v okviru EU. Po več 

pobudah in Desetletju za vključevanje Romov (2019) s ciljem »izboljšati socialnoekonomski 

status in socialno vključenost Romov po vsej regiji«106 je bil leta 2011 sprejet skupni EU Okvir 

za nacionalne strategije vključevanja Romov. EU je Okvir za nacionalne strategije vključevanja 

Romov vpeljala po lveč etih različnih tovrstnih pobud, programov in projektov. Cilj tega 

dokumenta je bil spodbuditi novo pot: pametno, vzdržno in vključujočo rast, ki ne bi pustila 

prostora za vztrajno ekonomsko in socialno marginalizacijo Romov; ki bo v aktivnem dialogu 

z Romi, nacionalnimi državami in mednarodnimi institucijami.  

Države članice EU, ki poskušajo uresničiti politiko in cilje vključevanja Romov, ki so 

opredeljene v nacionalnih strategijah za vključevanje Romov, so poročale o težavah pri 

izvajanju teh političnih ukrepov zaradi pomanjkanja volje na ravni lokalnih skupnosti, ali zaradi 

odpora večinskega prebivalstva. Hkrati je bilo prepoznano, da ni odpora romskih skupnosti ali 

ovir, ki bi jih vključevanju postavljali romska tradicija ali kultura.  

Raziskovalci so poudarjali, da je glavni problem pri vključevanju Romov v večinsko družbo 

strukturno zavračanje Romov ali anticiganizem. Poleg znanstvenikov so Svet Evrope, ECRI in 

FRA anticiganizem prepoznali kot obliko institucionalnega rasizma do Romov, in kot oviro za 

vključevanje Romov v evropske nacionalne družbe. Po definiciji ECRI je anticiganizem:  

posebna oblika rasizma, ideologija, ki temelji na rasni superiornosti, obliki 

razčlovečenja in institucionalnega rasizma, ki ga goji zgodovinska diskriminacija, ki se 

med drugim izraža v nasilju, sovražnem govoru, izkoriščanju, stigmatizaciji in najbolj 

očitni vrsti diskriminacije.107 

Anticiganizem je prepoznan kot en izmed ključnih problemov, poseben vidik strukturne 

diskriminacije in sistemskega rasizma oziroma specifičnega rasizma do Romov, Sintov in 

Popotnikov ter drugih, ki so stigmatizirani kot »Cigani«, od nedavna tudi v delovanju 

transnacionalne organizacije Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA).  

 
105 Glej: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4405 
106 Glej: https://www.un.org/en/chronicle/article/decade-roma-inclusion-addressing-racial- 
107Glej: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-
inclusion_en.pdf 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4405
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IHRA je na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav 

članic pod letošnjim nemškim predsedovanjem oktobra 2020 soglasno prejela pravno 

nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, pri oblikovanju katere so sodelovali tudi člani 

strokovnjaki slovenske nacionalne delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokavst 

(IHRA), kakor tudi romska skupnost v Sloveniji. Besedilo delovne definicije v slovenskem 

prevodu se glasi:  

IHRA se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju 

predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes, in 

prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije 

(4. in 7. člen Ministrske deklaracije IHRA iz leta 2020 ter 3. člen Stockholmske 

deklaracije), zato sprejema naslednjo delovno opredelitev anticiganizma:  

Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne 

politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, 

omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti 

Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes 

označeni za »cigane« ter zaradi tega stigmatizirani ali preganjani. To vodi v 

obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih 

pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavljajo 

posebno obliko rasizma.108  

V slovenskem prostoru imamo poleg anticiganizma, ki tvori strukturno diskriminacijo, opravka 

še z vrsto dehumanizacijskih ideologij zaradi etničnosti, med drugimi: antisemizem, ki je 

posebno razvit na slovenskem delu socialnih medijev; antiislamizem, ki targetira predvsem 

begunce in azilante; utrjeno dehumaniziranje delov prebivalstva, ki izvirajo, ali izvirajo njihovi 

predniki, iz drugih bivših jugoslovanskih republik. Pogosta sta tarči tudi majhna kitajska 

skupnost v Sloveniji,109 in še manjša skupnost Afričanov.110 

  

 
108 Glej: https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-
antigypsyism-anti-roma-discrimination 
109 Glej npr. https://365.rtvslo.si/arhiv/nocni-obisk/174441261 
110 Glej npr. objavo Varuha: https://www.varuh-rs.si/porocila-projekti/projekti-dogodki/studentski-prispevek-
k-strpnejsi-druzbi/irena-rezar-africani-v-sloveniji/ 
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POSEBNE OKOLIŠČINE MED RAZISKAVO ZARADI PANDEMIJE 

ZAČETNA SOCIOLOŠKA PRESOJA 

V intervalu med zaključkom financiranja projekta (31. 10. 2021) in oddajo tega poročila (15. 

12. 2021), ki sovpada z absolutnim viškom epidemijske krivulje v Sloveniji po številu pozitivnih 

na COVID-19, številu hospitaliziranih in mrtvih, smo provizorno identificirali za projektne teme 

relevantno časovnico poteka epidemije COVID-19, ki smo jo sistematično spremljali od 

samega začetka kot posebno relevantno za projektno delo: 

Prvi val. - Dne 4. 3. 2020 je bil v Sloveniji identificiran prvi okuženi; dne 12. 3. 2020 je bila bila 

epidemija uradno razglašena in sprejeti preventivni ukrepi, ki so trajali do 31. 5. 2020. V prvem 

valu je umrlo 107 ljudi,111 med katerimi so izstopali uporabniki DSO, ki so bili prva koherentna 

in podatkovno opremljena tematika javnih razprav v času javnozdravstvene krize. Vsebine so 

bile: splošne razmere v DSO; opuščanje hospitalizacij pri uporabnikih DSO v visoki starosti; 

osamljeno umiranje zaradi prepovedi obiskov svojcev. Druge vsebine javnih razprav so bile: 

zmeda glede nošenja obraznih mask (v zaprtih prostorih, na prostem, učinkovitost mask); 

smiselnost omejevanja svobode gibanja; smiselnost razkuževalnih ukrepov, npr. v stopniščih 

in vežah večstanovanjskih hiš; odsotnost javnega plakatiranja, fizičnega in virtualnega, z 

navodili za higieno; (ne)smiselnost karantenskih ukrepov. T.i. kolesarski “petkovi” protesti 

proti vladi so se začeli 24. 4. 2020 in do časa tega zapisa še vedno potekajo vsak petek v 

Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji; nastali so kot formalna preobrazba protestov z začetkom 

dne 28. 2. 2020 (“Proti koaliciji sovraštva”) potem, ko je nova vlada s protipandemijskimi 

ukrepi onemogočila tako prijavljanje protestnih shodov kot tudi zbiranje večjega števila ljudi 

na prostem.112 Sledile so posamezne protestne akcije (z začetkom 23. 3. do 24. 4.). Vseskozi 

so protestniki v različnih oblikah organiziranosti izvajali tudi usmerjene tematske protestne 

akcije, npr. kulturni delavci, ki so akcije izvedli petkrat. Indikativna za sledeče postopanje vlade 

in policije (popisovanje protestnikov, izrekanje kazni, policijsko nasilje) je bila t.i. Antiproslava 

dne 24. 7. 2020, kjer je prišlo do soočenja s provladnimi Rumenimi jopiči. - Vsaj dva protesta, 

eden, na katerem je prišlo do vandalskih izgredov, in drugi, pri katerem je policija uporabila 

nezmerne količine solzilca, sta sta bila na socialnih medijih označena kot inscenirana s ciljem 

 
 111 Vir: https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-COVID-19.  
 112 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Protivladni_protesti_v_Sloveniji_(2020–)#Februar–maj. 
 

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19
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preureditve in militarizacije policije. Del javnosti in protestniških reprezentantov je tako vlado 

obtožil insceniranja protestov, ta pa je povratno nosilce vandalizma označila kot pripadnike 

Antife, ki naj bi bila teroristična organizacija.  

Drugi val. – Ta se je začel že konec avgusta 2020, vendar so bili raznoliki in močno eratični 

ukrepi uvajani od 18. 10. 2020 dalje, ko je bila ponovno razglašena epidemija. V decembru je 

Slovenja nabavila prva cepiva in konec marca/začetek aprila 2021 začela množično 

organizirati cepljenja. S sociološkega vidika so eratičnost ukrepov, ki so bili venomer začasno 

omiljeni/odpravljeni med prazničnimi dnevi in počitnicami; zamude pri nabavi in organizaciji 

cepiv ter mlačne kampanje za cepljenje; način komunikacije vlade in premierja z javnostjo, ki 

je bil zaznan kot nestrokoven, do državljanov sovražen in posmehljiv; cela vrsta zakonskih 

pobud koalicije in sprejemanje zakonov s tesno večino; izvajanje t.i. “kadrovskega cunamija” 

ne le v sektorju država, temveč tudi v javnih ustanovah posebnega pomena in v gospodarskih 

družbah v državni lasti; ukinitev financiranja STA; nezmerno nakupovanje vojaške opreme; ter 

alarmantni podatki o zadolževanju države so v tem obdobju izrisali vse temeljne konture 

silovite polarizacije javnosti po novih tektonskih črtah, ki prečijo vse konstitutivne politične in 

nazorske razmejenosti v Sloveniji, posebej pa so se odrazili v novi polarizaciji na cepilce in 

necepilce, ter začetek t.i. zarotniškega teoretiziranja o namenih cepljenja. 

Tretji val. – Ta val se je začel s popolnim zaprtjem države med 1. in 11. 4. 2021 ter nočno 

policijsko uro, ki je bila ukinjena 12. 4. 2021. Poletni čas je posebej zaznamovala civilna 

organizacija referenduma proti sprejemu Zakonu o vodah, ki je dne 11. julija uspel.  

Četrti val. – Že v septembru 2021 se je epidemiološka slika v Sloveniji začela skokovito 

poslabševati in je do sredine novembra dosegla rekordne številke pozitivnih na COVID-19, 

obolelih, hospitaliziranih in umrlih. Vlada se ni odločila za omejevalne ukrepe; dne 15. 9. je 

uveljavila pogoj PCT kot posebno prepustnico za neovirano vključevanje v javno življenje, še 

prej (23. 8.) pa je razen za nekatere izjeme odpravila brezplačno testiranje ter prepovedala 

maske iz blaga, namesto njih pa predpisala kirurške in model FFFP2. S sociološkega vidika so 

bile pomembne prelomnice v tem času tri: obisk delegacije Komiteja za državljanske 

svoboščine, pavičnost in notranje zadeve (LIBE) Evropskega parlamenta sredi oktobra 2021, 

katere izsledki so bili v EU parlamentu obravnavani dne 24. 11. 2021, z napovedjo 
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 94 OD 137 

resolucije;113 napoved predsednika republike dne 5. 11. 2021, ki je redne parlamentarne 

volitve določil za 24. 4. 2022; in oblikovanje zveze civilnih organizacij in posameznikov, 

posameznic, Glas ljudstva114 v oktobru 2021, ki je v prvi polovici novembra javno predstavil 

osnutek programa 100 zahtev za predvolilne strankarske zaveze. Glas ljudstva je prva 

organizirana, množična artikulacija kritike slovenske strankarske politične kulture, zakonodaje 

in vodenja gospodarstva potem, ko se je v začetku oktobra 2020 oblikovala opozicijska 

Koalicija ustavnega loka (KUL). 

Čeprav bo za celostno analizo predvsem mnenjskega razkola po novih tektonskih mejah 

potrebnih več let, tudi zato, ker izteka teh procesov še ni mogoče časovno in vsebinsko 

predvideti,115 lahko provizorno navedemo naslednja opažanja o elementih, ki so shizmo 

odločilno strukturirali: 

1. Odsotnost in zmeda v javnohigienskih navodilih vse do novembra 2021, katerih učinek je 

bil vtis, da se bo zdravstvo v primeru bolezni aktiviralo le, če in ko je oboleli v akutni življenjski 

nevarnosti (hospitalizacija, ventilacijska terapija); izostala so vsakršna priporočila in navodila 

za lajšanje in spremljanje obolenja pred kritično fazo; dogodilo se je odklanjanje 

simptomatičnih bolnikov pri osebnih zdravnikih, v ambulantah in na urgentnih oddelkih. 

Javno ogorčenje nad tako pasivizacijo oblasti in zdravstva se je v prvih mesecih epidemije 

osredotočilo na nesorazmerne žrtve med starostniki v DSO, in na novice o odrekanju 

 
113 Vir. https://english.sta.si/2967993/eu-parliament-to-discuss-rule-of-law-in-slovenia-next-week. 
114 Vir: https://glas-ljudstva.si. 
115 Vsekakor pa je mogoče o tem postaviti nekaj domnev, utemeljenih v študijah socialne memorije. 
Pandemija COVID-19 je t.i. zgodovinski megadogodek (primerljiv npr. obema svetovnima vojnama, pandemiji 
španske gripe med in ob koncu 1. Sv. vojne, holokavstu, dogodku 9/11). Zgodovina kaže, da se javna vednost 
stabilizira takoj, ko je dosežena organizacija perspektive za nazaj, ki lahko zadovoljivo pojasni dve ravni: kako 
se je megadogodek generiral (vzroki), in kakšne daljnosežne posledice je imel za potek zgodovine (preureditev 
toka zgodovine izpred dogodka). Za stabilizacijo javne memorije je ključno posredovanje ideološke moči; lahko 
se zgodi praktično takoj po dogodku (npr. pri 9/11), lahko pa traja desetletja (npr. pri holokavstu, kjer sta bila 
taka optika in konsenz dejavnikov moči dosežena šele v zgodnjih 1960. letih kot posledica procesa proti Adolfu 
Eichmannu v Jeruzalemu). Značilno je, da javna memorija, ko se izoblikuje, v pozabo potisne predvsem vse 
“iracionalne” dele strukture dogodka (prim. Šumi 2019), ki v potekajočem zgodovinskem megadogodku 
potekajo približno po tehle ilustrativnih konturah: 
https://www.facebook.com/bojan.bauman.31/posts/589088742166016. – Taki izteki zgodovinskih 
megadogodkov so tudi vzrok, da se pred stabilizacijo ne pojavljajo pomenljive primerjave z zgodnejšimi, npr. v 
sedanji pandemiji primerjave s špansko gripo pred dobrim stoletjem, glede katere so “iracionalne” reakcije že 
povsem pozabljene v javni memoriji: https://www.latimes.com/california/story/2020-03-16/los-angeles-
spanish-flu-coronavirus; https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-flu-pandemic-of-1918-and-early-
conspiracy-theories#Claims-of-biological-warfare; in še pomembni uvidi Siniše Maleševića, bosansko-irskega 
teoretika etničnosti in nacionalizma: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/B65A91B904E8B607EBC37FEF5085C96B/S009059922000094Xa.pdf/imagined_communitie
s_and_imaginary_plots_nationalisms_conspiracies_and_pandemics_in_the_longue_duree.pdf.  

https://english.sta.si/2967993/eu-parliament-to-discuss-rule-of-law-in-slovenia-next-week
https://glas-ljudstva.si/
https://www.facebook.com/bojan.bauman.31/posts/589088742166016
https://www.latimes.com/california/story/2020-03-16/los-angeles-spanish-flu-coronavirus
https://www.latimes.com/california/story/2020-03-16/los-angeles-spanish-flu-coronavirus
https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-flu-pandemic-of-1918-and-early-conspiracy-theories#Claims-of-biological-warfare
https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-flu-pandemic-of-1918-and-early-conspiracy-theories#Claims-of-biological-warfare
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/B65A91B904E8B607EBC37FEF5085C96B/S009059922000094Xa.pdf/imagined_communities_and_imaginary_plots_nationalisms_conspiracies_and_pandemics_in_the_longue_duree.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/B65A91B904E8B607EBC37FEF5085C96B/S009059922000094Xa.pdf/imagined_communities_and_imaginary_plots_nationalisms_conspiracies_and_pandemics_in_the_longue_duree.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/B65A91B904E8B607EBC37FEF5085C96B/S009059922000094Xa.pdf/imagined_communities_and_imaginary_plots_nationalisms_conspiracies_and_pandemics_in_the_longue_duree.pdf
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hospitalizacije tem starostnikom. Šele nekako po prvem letu epidemije se je v pretežno v 

strokovnih (pravniških) in obveščenih komentatorskih krogih kot osrednja problematika 

izkristalizirala odsotnost državne zavarovalniške sheme za posledice cepljenja ob hkratnem 

vladanju z dekreti, ki so se večinoma v svoji izvedbi in načinu objavljanja izkazali za 

protizakonite/protiustavne.116 

3. Opuščanje in izostajanje/zaostajanje redne zdravstvene oskrbe za kronične in terminalne 

bolnike ter obolele iz drugih vzrokov kot COVID-19, ter povezana zaznana deaktivacija rednih 

preventivnih zdravstvenih praks ob hkratnih novicah o nesorazmernih epidemijskih dodatkih 

za vrhove zdravstvenih ustanov je bilo vzporedno dogajanje, ki je bilo v javnosti obče obsojeno 

kot nemoralnost zdravstvene sfere, sicer pa zaznano kot usmerjeno v privatizacijo javnega 

zdravstva. 

4. Nesorazmernost ukrepov za omejevanje širjenja okužbe v prvem in drugem valu epidemije 

so bili zaznani kot grobo poseganje v osebno svobodo, svobodo gibanja, nato pa še kot 

stopnjujoča se diskriminacija na ločnici cepljeni/necepljeni. V prvem in drugem valu vladi tako 

ni uspelo skomunicirati, zakaj so lahko tako drastični ukrepi uspešni, dokler je število okuženih 

izredno nizko, in zakaj je to z epidemiološkega stališča vredno poskusiti. Zaradi tega so se tedaj 

po socialnih medijih razširile teorije zarote o izmišljenosti in neobstoju pandemije, kar ob času 

tega zapisa v teh virtualnih javnih prostorih tudi že razpoznano kot zgodnja faza reakcije 

javnosti in se označuje z metaforo “jaz nobenega ne poznam, ki bi imel kovid”. Posebej ukrep 

omejitve gibanja na občino stalnega prebivališča je bil zaznan kot hkrati nesmiseln in grozeč 

v smislu totalitarnega ravnanja: vlada in njen krizni štab se nista potrudila, da bi ozemlja zapor 

določila smiselneje, z upoštevanjem infrastrukture in preskrbovalnih mrež, zaradi česar je 

omejenost na eno občino od 212 za večino prebivalcev Slovenije dejansko pomenila izkušnjo, 

podobno zaporniški, in je bila označena kot “arbitrarno poseganje v človekove pravice in 

temeljne svoboščine”.117 V četrtem valu se vlada do 25. 11. 2021 ni odločila za uvedbo 

javnohigienskih ukrepov razen preverjanja PCT, četudi so npr. v sosednji Avstriji ob 

primerljivih podatkih o poteku epidemije razglasili najmanj desetdnevno popolno zaprtje 

države in napovedali splošno obvezno cepljenje;118 najpogostejši komentar na socialnih 

 
116 Osrednjo vlogo je pri tem imela Pravna mreža za varstvo demokracije: https://pravna-mreza.si. 
117 Vir: https://www.dnevnik.si/1042956333. 
118 Glej npr.: https://www.euronews.com/2021/11/19/austria-extends-COVID-lockdown-and-makes-
vaccination-mandatory-from-february-1. 

https://pravna-mreza.si/
https://www.dnevnik.si/1042956333
https://www.euronews.com/2021/11/19/austria-extends-covid-lockdown-and-makes-vaccination-mandatory-from-february-1
https://www.euronews.com/2021/11/19/austria-extends-covid-lockdown-and-makes-vaccination-mandatory-from-february-1
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medijih je bil, da je Sloveniji (zradi nakupovanja orožja med pandemijo in cele vrste drugih 

investicij) “zmanjkalo denarja”. Posebno ogorčenje javnosti je sprožil vladni nakup vojaškega 

transportnega letala C_27J Spartan, za katerega je vlada v novembru 2021 rezervirala 72 mio 

EUR in še 100 mio EUR za njegovo vzdrževanje, ob hkrati najavi dviga oskrbnin starostnikov v 

DSO na račun dviga plač v teh ustanovah.119 

5. Z dostopnostjo prvih cepiv in začetkom organiziranega množičnega cepljenja spomladi 

2021 so se razmahnili dvomi v cepljenje načelno, in posebej dvomi v “eksperimentalno” mrna 

cepivo. V sociološki analizi ta čas zaznamuje izbruh proticepilskega gibanja, ki je posebej 

svarilo pred “genskim inženiringom” in “čipiranjem,” in ga je spremljala poplava lažnih novic 

iz tujejezičnih virov ter pojav domnevnih medicinskih specialistov vseh vrst, ki da cepljenju 

nasprotujejo zaradi cele vrste hudih in/ali doživljenjskih posledic; značilno je, da so v 

slovenskem socialnomedijskem prostoru tako promovirani praviloma tuji domnevni 

strokovnjaki. Dejstvo, da slovenska vlada v prvi fazi cepljenja razpoložljivih cepiv ni ponudila 

v prosto izbiro, temveč jih je rangirala po starostnih skupinah, je na socialnih medijih pobudilo 

(najmanj) dve nasprotujoči si mnenji: da naj bi bilo cepivo Pfizer, ki je bilo rezervirano za ljudi 

nad 65 let, evtanazija starejših; ali pa obratno, da naj bi bilo to cepivo samo za “elito”. Zaznati 

je bilo celo antisemitske “argumente”: ker so v Izraelu cepili izključno s cepivom Pfizer, se je 

(ne samo na slovenskem delu socialnih medijev) razširilo “teoretiziranje”, da gre za judovsko 

zaroto, in da je to cepivo namenjeno samo tistim, ki so določeni, da bodo preživeli obvezno 

cepljenje (za neobstoječo pandemijo), ki je sicer democid kot vhod v “veliki reset” ali “novi 

svetovni red.”120 Kot zarotniška koalicija so bili predstavljeni “ultrabogati”, vlada ZDA in 

“Izra-hell;” en nasledek te “racionalizacije” je bil tudi razmah vzporejanja žrtev holokavsta z 

necepljenimi in anticepilci, ki ga je zlasti tuji tisk močno obsodil.121  

 
119 Viri: https://www.24ur.com/novice/slovenija/16-milijonov-evrov-za-dvig-plac-v-dso-iz-proracuna-ne-pa-iz-
zepov-revnih-upokojencev.html; https://svetkapitala.delo.si/aktualno/slovenija-v-nakup-vojaskega-letala-
vrednega-72-milijonov-evrov/. 
120 Vzorčen primer/sinteza razširjenega zarotniškega teoretiziranja je že citirana naslednja objava na FB: 
https://www.facebook.com/bojan.bauman.31/posts/589088742166016. 
121 Preden so bila na voljo cepiva, se je ta primerjava uporabljala tudi glede obveznega nošenja obraznih 
mask. Viri: https://www.timesofisrael.com/montreal-anti-vax-leader-drops-the-yellow-star-stands-by-
holocaust-comparison/; https://slate.com/news-and-politics/2021/09/why-mask-and-vaccine-opponents-
keep-comparing-themselves-to-holocaust-victims-and-rosa-parks.html; 
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/kansas-vaccine-mandate-holocaust-
republicans-b1957233.html; https://edition.cnn.com/2021/04/27/opinions/COVID-anti-vaccine-protesters-
yellow-stars-holocaust-perry/index.html; https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2021/03/30/vaccine-
passport-comparison-to-holocaust-symbols-stirs-debate/. 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/16-milijonov-evrov-za-dvig-plac-v-dso-iz-proracuna-ne-pa-iz-zepov-revnih-upokojencev.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/16-milijonov-evrov-za-dvig-plac-v-dso-iz-proracuna-ne-pa-iz-zepov-revnih-upokojencev.html
https://svetkapitala.delo.si/aktualno/slovenija-v-nakup-vojaskega-letala-vrednega-72-milijonov-evrov/
https://svetkapitala.delo.si/aktualno/slovenija-v-nakup-vojaskega-letala-vrednega-72-milijonov-evrov/
https://www.facebook.com/bojan.bauman.31/posts/589088742166016
https://www.timesofisrael.com/montreal-anti-vax-leader-drops-the-yellow-star-stands-by-holocaust-comparison/
https://www.timesofisrael.com/montreal-anti-vax-leader-drops-the-yellow-star-stands-by-holocaust-comparison/
https://slate.com/news-and-politics/2021/09/why-mask-and-vaccine-opponents-keep-comparing-themselves-to-holocaust-victims-and-rosa-parks.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/09/why-mask-and-vaccine-opponents-keep-comparing-themselves-to-holocaust-victims-and-rosa-parks.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/kansas-vaccine-mandate-holocaust-republicans-b1957233.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/kansas-vaccine-mandate-holocaust-republicans-b1957233.html
https://edition.cnn.com/2021/04/27/opinions/covid-anti-vaccine-protesters-yellow-stars-holocaust-perry/index.html
https://edition.cnn.com/2021/04/27/opinions/covid-anti-vaccine-protesters-yellow-stars-holocaust-perry/index.html
https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2021/03/30/vaccine-passport-comparison-to-holocaust-symbols-stirs-debate/
https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2021/03/30/vaccine-passport-comparison-to-holocaust-symbols-stirs-debate/


STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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6. Posebej je bila, in je ob času zapisa še vedno, nova osrednja tarča tako masovnih protestov 

kot tudi ljudskih teorij zarote namera o digitaliziranih “COVID_19 potrdilih/potnih listih” tako 

na ravni Evropske komisije122 kot tudi s strani vlad držav članic EU ter vlad drugih držav.123 

V slovenskem delu socialnih medijev so se hkrati pojavile močno popularne spekulacije na 

osnovi domnevno verodostojnih statističnih podatkov, po katerih naj bi okužbo širili, 

potrebovali hospitalizacijo in zaradi okužbe umirali predvsem cepljeni. 

7. V okoliščinah načelnega nasprotovanja vladi, zlasti vladnim politikam in vladni komunikaciji 

z javnostjo (“kadrovski cunami”, zaznane/domnevne korupcijske afere, investicije v orožje, 

pro-privatizacijski zakonodajni predlogi in sprejeta zakonodaja, poskusi in izvršeno 

zakonodajno omejevanje svobode govora z noveliranjem KZ dne 19. 11. 2021, policijsko 

nasilje nad protestniki in vladino poseganje v delo policije, nasilno spreminjanje kolektivne 

zgodovinske memorije s komemoriranjem kolaborantov 2. sv. vojne na državni praznik, govor 

o “komunistih” in “udbi,” poniževanje protestnikov s strani članov vlade) je prišlo do konflacije 

med nasprotovanjem cepljenju in strokovnimi interpretacijami namenov in učinkov cepljenja. 

Ta konflacija je bila kritična za razrast t.i. “teorij zarote”, ki so se hkrati napajale in se 

posploševale iz mednarodnih virov in globalne internetne kulture zarotništva, hkrati pa je 

prišlo do presenetljivih polarizacij, ki prečijo pedvsem meje med družbenimi razredi, in ki so 

povzročila nov, za zdaj slabo pregleden pojav novih tektonskih meja v družbi. 

8. Prečenje razrednih meja. Na stran anticepilstva in/ali sorodnih skepticizmov (dobičkarska 

farmakologija; nepreizkušenost mrna tehologije; globalna politična zarota za totalitaren 

elektronski nadzor človeštva/democid; umetna povzročitev pandemije/neobstoj pandemije) 

so javno pristopili visoko izobraženi strokovnjaki in strokovnjakinje različnih profilov, med 

njimi celo del zdravnikov,124 kar je povzročilo razkol v nacionalnem zdravništvu,125 veliko 

 
122 Vir: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-COVID-19-vaccines-
europeans/eu-digital-COVID-certificate_en 
123 V ZDA je na primer Bidenova administracija vztrajala na obveznem cepljenju vseh zaposlenih v državni 
upravi in v privatnih podjetjih; zaradi naloga prizivnega sodišča dne 15. 11. 2021 je bilo mandatorno cepljenje 
začasno ustavljeno: https://www.cnbc.com/2021/11/18/biden-administration-suspends-enforcement-of-
business-vaccine-mandate.html. V Evropi so prvi začeli protestirati Italijani v oktobru 2021, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-58913865; posebej masovni protesti so nato v novembru zajeli še 
Belgijo, Nizozemsko in Avstrijo, glej npr. https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256. 
124 Npr. Iniciativa slovenskih zdravnikov, ki je prinašala tudi takele objave: 
https://www.slovenskizdravniki.si/rojeva-se-nova-zavest/. 
125 Vir: https://www.delo.si/novice/slovenija/nevarno-sarlatanstvo-sredi-hude-epidemije/. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://www.cnbc.com/2021/11/18/biden-administration-suspends-enforcement-of-business-vaccine-mandate.html
https://www.cnbc.com/2021/11/18/biden-administration-suspends-enforcement-of-business-vaccine-mandate.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-58913865
https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
https://www.slovenskizdravniki.si/rojeva-se-nova-zavest/
https://www.delo.si/novice/slovenija/nevarno-sarlatanstvo-sredi-hude-epidemije/
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dezorientacijo javnosti, pa tudi rastočo nejevoljo med družboslovcih socialnih medijih, da si 

zdravniki in naravoslovci jemljejo pravico komentiranja socialnih procesov v krizni situaciji.126  

9. Če predprejšnjo točko lahko označimo kot pomembno za skupine in posameznike, ki vladi 

nasprotujejo iz progresivističnih, “levih” motivov in zavzemanja za nekoruptivnost, vladavino 

prava in avtonomijo posameznikov in javnih ustanov, se je v delu javnosti, ki vlado zagovarja, 

prav tako izrazila vrsta projekcij vzrokov za nastalo stanje, in vrsta širitev mnenjskega in 

nazorskega razkola. Med njimi je širitev t.i. kulturnega boja s političnega in zgodovinskega 

področja na celo vrsto drugih, še posebej na šolstvo.127  

10. Za zdaj eden od vidnejših rezultatov širokega poenotenja stališč in politične akcije v zgoraj 

opisanih procesih konflacije politične pokrajine in pandemije je nabor predlogov gibanja Glas 

ljudstva, ustanovljenega v začetku oktobra 2021, ki je mesec nato javno objavil svoje 

skupinsko članstvo in namere: v času tega zapisa združuje 77 organizacij in civilnodružbenih 

iniciativ ter neznano število posameznikov. Njihova akcija 100 zahtev (v pripravi) je 

sistematizirana na naslednjih 10 področij: Dostopno javno zdravstvo; Dostopna stanovanja in 

zelena infrastruktura; Zunanja politika; Demokracija in reforma političnega sistema; Dostojno 

delo in socialne pravice; Pravični podnebni prehod, ohranjena narava in trajnostna oskrba s 

hrano; Kultura in svoboda medijev; Trajnostno gospodarstvo in javne finance; Razvoj 

izobraževanja in znanosti; Vladavina prava in človekove pravice. Več problematik pod 

nekaterimi od teh naslovov smo konzultirali in/ali upoštevali zlasti pri naboru tematik in gesel 

za osnutek osveščevalne kampanje. Gibanje namerava v predvolilnem času te svoje 

razčlenitve in predloge, ki vključujejo tudi zahteve za iz temelja predrugačen politični 

sistem,128 predstaviti kot zaveze za politične stranke v volivnem letu 2022, in odzive strank 

meriti kot kriterije za sprejemljivost strankarskih političnih programov. Začetni odzivi 

 
126 Vir: https://www.facebook.com/valerija.korosec.10/posts/4455181391197259. 
127 Po sprejeti noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI_L) v juliju 2021 
(objava v UrL 27. 7. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20212629) to ni bilo 
presenečenje; dne 18. 11. 2021 je revija Reporter npr. poročala o mnenju Aleša Primca, ustanovitelja in vodje 
politične stranke Glas za otroke in družine, ki nasprotuje poučevanju “darvinistične evolucije” v šolah kot 
“ateizaciji in razkristjanjenju naših otrok”: https://reporter.si/clanek/slovenija/ales-primc-proti-znanosti-v-
solah-razburil-ga-je-darvinizem-v-otrokovem-delovnem-zvezku-921561. S tem se je slovenska politična desnica 
podala na še eno standardno bojišče mednarodne desne politične agende oz. desnega populizma, ali celo 
“post-resničnostnega” “upora proti strokovnosti” (Edis 2019). 
128 Glej npr.: https://glas-ljudstva.si/zahteve/11/; https://glas-ljudstva.si/zahteve/28/; https://glas-
ljudstva.si/zahteve/7/; https://glas-ljudstva.si/zahteve/28/. 

https://www.facebook.com/valerija.korosec.10/posts/4455181391197259
https://reporter.si/clanek/slovenija/ales-primc-proti-znanosti-v-solah-razburil-ga-je-darvinizem-v-otrokovem-delovnem-zvezku-921561
https://reporter.si/clanek/slovenija/ales-primc-proti-znanosti-v-solah-razburil-ga-je-darvinizem-v-otrokovem-delovnem-zvezku-921561
https://glas-ljudstva.si/zahteve/11/
https://glas-ljudstva.si/zahteve/28/
https://glas-ljudstva.si/zahteve/7/
https://glas-ljudstva.si/zahteve/7/
https://glas-ljudstva.si/zahteve/28/
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nekaterih članic koalicije KUL so bili naklonjeni, npr. v stranki Levica,129 nekateri mediji pa so 

pobudo nemudoma označili za pristransko ali celo podporo “levim” strankam.130 

IZKAZANA RANLJIVOST POLITIČNEGA SISTEMA IN NOSILNIH USTANOV V ČASU EPIDEMIJE 

Kot smo obrazložili spodaj, je upravljanje pandemije prineslo avtoritarno prestopanje 

ustavnih meja. Izkazale pa so se še druge posledice predvsem za javne ustanove v dejavnostih 

posebnega pomena (kultura, znanost in raziskovanje, šolstvo) in v javnem zdravstvu, ki 

potencialno sprožajo procese strukturnih diskriminacij: 

Problematika avtonomije v javnih ustanovah posebnega pomena. Serija zamenjav vodstva v 

ustanovah v kulturi (Narodni muzej, Muzej novejše zgodovine, Moderna galerija itd.) z 

bistveno manj usposobljenimi kadri po izboru vlade in v več primerih s temi zamenjavami 

povezanimi spremembami ustanovnih aktov. Medtem ko se mediji osredotočajo na valove 

menjav v državni upravi in državnih podjetjih, je bila javnost bistveno bolj alarmirana zaradi 

zamenjav v kulturnih ustanovah.  

Problematika avtonomnih prostorov. V januarju 2021 je mestna oblast s pomočjo policije 

zaprla prostore Avtonomne tovarne Rog v Ljubljani in razgnala prebivalce in uporabnike 

prostorov. Že oktobra 2020 je Ministrstvo za kulturo neodvisnim producentom in 

organizacijam s področja kulture, sociale in civilnih gibanj na Metelkovi izdalo ultimat o 

izpraznitvi prostorov do 21. Januarja 2021. Prebivalce Metelkove je v bran vzela stranka 

Levice, podpisovala se je tudi peticija.131  

Problematika avtonomije v javnih raziskovalnih organizacijah. Potem ko je po izboru novega 

direktorja ARRS v oktobru 2020, ki so ga deležniki v znanosti na socialnih medijih označili kot 

politično izbiro, prišlo še do nesoglasja k ponovnemu imenovanju dosedanjega direktorja 

Pedagoškega inštituta, so se pojavile razprave o tem, da bi javne znanstvene ustanove morale 

imeti zagotovljeno avtonomijo, podobno kot javne univerze, ki svojo notranjo hierarhijo 

oblikujejo neodvisno od politične sfere. 

Problematika neodvisnosti novinarjev in verodostojnost medijev. Polarizacijo 

javnomnenjskega diskurza o medijskem prostoru so povzročili vladna odtegnitev financiranja 

 
 129 Glej: https://www.youtube.com/watch?v=lQPGWWhI0GA. 
 130 Glej npr.: https://www.delo.si/novice/slovenija/politicna-moc-ki-jo-ima-glas-ljudstva/. 
 131 Vir: https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/ministrstvo-za-kulturo-delozira-nevladne-organizacije-ki-pa-
metelkove-6-ne-nameravajo-zapustiti/539717. 

https://www.youtube.com/watch?v=lQPGWWhI0GA
https://www.delo.si/novice/slovenija/politicna-moc-ki-jo-ima-glas-ljudstva/
https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/ministrstvo-za-kulturo-delozira-nevladne-organizacije-ki-pa-metelkove-6-ne-nameravajo-zapustiti/539717
https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/ministrstvo-za-kulturo-delozira-nevladne-organizacije-ki-pa-metelkove-6-ne-nameravajo-zapustiti/539717


STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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agencije STA; poseganje vlade v vodenje in program javne RTV; in obisk predstavnikov EU 

parlamentarnega odbora LIBE.  

Problematika “negativne selekcije” v vseh delih javnega sektorja. Serija zamenjav v državni 

upravi, policiji, na ministrstvih in v državnih podjetjih je oživila že večdesetletno stalnico 

javnega razpravljanja, v zvezi s katero še nikoli dosedaj ni prišlo do nobene pobude o 

usmerjeni sanacijski politiki: problem t.i. negativne selekcije, katere del je tudi politično 

preferenčna selekcija kadrov, še posebej vodstvenih, v javnem sektorju. 

Problematika noveliranja zakonov o dohodnini, davkov od dohodkov pravnih oseb, zakona o 

davku na dodano vrednost in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Davčne 

olajšave za najbolje plačane so med vsemi temi zakonskimi dopolnitvami povzročile največ 

polemik v javnem diskurzu. Noveliranje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(28. 9. 2021) je sprožilo bistveno manj polemik, pač pa je dvig najnižje pokojnine v marcu 2021 

sprožil splošno zgražanje zaradi neznatnega dviga (40 EUR).132 

NEPRAVNO UPRAVLJANJE EDPIDEMIJE 

V času epidemije smo bili z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni in varovanje 

zdravja in življenja ljudi soočeni s številnimi poseg v temeljne človekove pravice, zlasti v 

svobodo gibanja, zbiranja in združevanja, svobodo dela, svobodno gospodarsko pobudo, 

svobodo izobraževanja, avtonomijo verskih skupnosti in univerz in varstvo osebnih podatkov. 

Slovenske oblasti so številne posege izvedle nezakonito in v neskladju z ustavo, zlasti pri 

svojem določanju niso upoštevale načela zakonitosti in sorazmernosti. Človekove pravice in 

temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave, omejiti jih je mogoče le, 

če za to obstaja ustavno dopusten cilj, posegi v pravice pa so primerni, nujni in sorazmerni.  

V nadaljevanju so predstavljeni najbolj izpostavljeni primeri nepravnega delovanja oblasti, ki 

so imeli vpliv na zelo širok krog ljudi, njihova sanacija pa bo še dolgo zaposlovala pravno 

teorijo in prakso.  

 UKREPI, PODALJŠANI Z NEOBJAVLJENIMI PREDPISI, V PRAVNI DRŽAVI NE VELJAJO  

Vlada Republike Slovenije (v nad. Vlada) je v drugem valu epidemije, jeseni 2020, ukrepe za 

preprečevanje širjenja epidemije podaljševala s sklepi, ki niso bili objavljeni v Uradnem listu 

 
 132 Viri: https://www.icenter.si/blog-kako-bo-z-davki-po-1-januarju-2021;  

https://www.icenter.si/blog-kako-bo-z-davki-po-1-januarju-2021
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RS. Kadar je prišlo do spremebe ureditve, je odloke objavila v Uradnem listu, kadar pa je 

ukrepe iz odlokov zgolj podaljševala, pa je sklepe zgolj razglasila na tsikovnih konferencah in 

jih objavila v sporočilih za javnost in/ali na svojih spletnih straneh.  

Delna odločba in sklep US št. U-I-445/20-13 z dne 3. 12. 2020 o neveljavnosti neobjavljenih 

skelpov o podaljšanju ukrepov. Ustavno sodišče je z delno odločbo in sklepom št. U-I-445/20-

13 z dne 3. 12. 2020 ugotovilo, da način podaljševanja ukrepov s sklepi, ki niso objavljeni v 

Uradnem listu RS, ni skladen z ustavo, zato je na primeru podaljševanja odlokov o zbiranju v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih ugotovilo, da dva sklepa vlade ter en sklep ministrice za 

izobraževanje niso začeli veljati, zato ukrepi iz odlokov niso bili podaljšani. Ustavno sodišče je 

vladi že v pomladi 2020 s sklepom št. U-I-83/20-10 z dne 16. 4. 2020 naložilo, da:  

mora Vlada brez odlašanja po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj vsakih sedem dni na temelju 

mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob 

upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada 

obvestiti javnost.133  

Na podlagi te odločitve je vlada v praksi ukrepe na podlagi 39. člena ZNB sprejemala kot:  

odloke, kadar je pravne norme sprejela na novo ali pa je spremenila ali dopolnila že obstoječe pravne 

norme; odloke je po sprejemu objavila v Uradnem listu RS; 

sklepe, kadar je v nespremenjeni obliki podaljševala pravne norme, ki so bile v preteklosti sprejete z 

odloki; sklepov ni objavljala v Uradnem listu RS, ampak zgolj v obliki sporočila za javnost o sprejetih 

sklepih vlade. 

Ker je vlada na abstrakten način uredila pravni položaj nedoločenega števila pravnih 

subjektov, ustavno sodišče ugotavlja, da so ti sklepi po svoji vsebini predpis. Predpis je namreč 

vsak akt, ki vsebuje splošna in abstraktna pravna pravila, s katerimi se urejajo pravice in 

obveznosti pravnih subjektov, oziroma ki vsebuje pravila, ki navzven povzročajo pravne 

učinke.134 Preden predpisi začnejo veljati, morajo biti objavljeni; državni predpisi se 

objavljajo v državnem uradnem listu (154. člen Ustave). Ker obravnavani sklepi vlade niso bili 

objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, niso začeli veljati in se tudi niso smeli 

 
 133 Tč. 4 izreka sklepa US RS U_I-83-20: https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2020/09/U-I-83-20-
Sklep.pdf. 
 134 Ustavno sodišče RS v 13. točki U-I-445/20. 

https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2020/09/U-I-83-20-Sklep.pdf
https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2020/09/U-I-83-20-Sklep.pdf
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uporabljati.135 Ukrepi so bili veljavni le prvih sedem (oziroma 14) dni od začetka uporabe 

odloka, v nadaljevanju pa je bila njihova veljavnost odvisna od veljavnosti sklepov Vlade o 

njihovem podaljšanju. S sklepi vlade, ki niso niti začeli veljati, ukrepi iz odlokov niso bili 

veljavno podaljšani. S tem je veljavnost ukrepov iz odlokov dejansko prenehala.136  

Obseg spornih odlokov. Zgornje ugotovitve je Ustavno sodišče sicer podalo ob obravnavanju 

sklepov, s katerimi je vlada podaljševala odloke o zbiranju v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

(dva sklepa vlade in sklep ministrice za izobraževanje), a nedvomno enake ugotovitve veljajo 

tudi za sklepe, s katerimi so se podaljševali ukrepi iz odlokov na drugih področjih. Neobjavljeni 

sklepi vlade niso neveljavni, ker je tako odločilo ustavno sodišče, ampak ker skladno s 154. 

členom Ustave neobjavljeni predpisi ne začnejo veljati. Odločitev ustavnega sodišča je zgolj 

“ugotovitvena.”137 Dejstvo, da nek predpis ne velja, mora upoštevati vsak državni organ v 

državi, pri čemer glede veljavnosti predpisov ni potrebno čakati na nove odločitve Ustavnega 

sodišča. 

Vlada torej ni pravilno podaljševala odlokov in zato ukrepi v določenih časovnih obdobjih niso 

veljali na naslednjih področjih:  

• Prepoved zbiranja ljudi v zavodih vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih; 

• Omejitev gibanja ljudi in prepoved ali omejitve zbiranja ljudi; 

• Ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; 

• Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom; 

• Ukrepih za preprečitev širjenja virusa na prehodih na zunanji meji in na kontrolnih 

točkah na notranjih mejah RS; 

• Obvezna namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah; 

• Prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom; 

• Omejitve pri izvajanju športne dejavnosti; 

 
 135 Ustavno sodišče RS v 14. točki U-I-445/20. 
 136 Ustavno sodišče RS v 15. točki U-I-445/20. 
 137 Dr. Rajko Pirnat v Weiss, Monika, Vrnitev glob protestnikom, Mladina, 15.1.2021: 
https://www.mladina.si/204380/vrnitev-glob-protestnikom/ 

https://www.mladina.si/204380/vrnitev-glob-protestnikom/
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• Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 

na področju voznikov in vozil; 

• Prepoved, omejitve in način izvajanja prevoza potnikov na ozemlju RS.  

Pravne posledice uporabe neveljavnih odlokov. Številni pravni naslovniki so bili na podlagi 

neobjavljenih sklepov kaznovani z globami za prkrške zaradi kršitve neveljavnih ukrepov. Ker 

je država povzročila sistemsko nepravno stanje, bi bilo primerno, da bi to uredila s sistemskim 

ukrepom – posebnim zakonom. Ker pa je ministrstvo za pravosodje zmotno vztrajalo, da 

odločitev Ustavnega sodišča velja le za dva sklepa vlade in sklep ministrice za izobraževanje, 

za ostale neobjavljene predpise pa ne, ter da bi bilo “širjenje te odločitve na vračanje vseh že 

plačanih glob v tem trenutku preuranjeno”, do sprejema zakona nikoli ni prišlo. Prizadete 

osebe in pristojni organi so zato morali uporabiti pravna sredstva po Zakonu o prekr ških,138 

pri čemer so bila ta odvisna od faze postopka:  

če odločba o prekršku še ni bila izdana – posameznik lahko na prekrškovni organ 

(policijo ali zdravstveni inšpektorat) naslovi pobudo, da organ ustavi postopek;  

če je bila odločba o prekršku izdana, rok za vložitev pravnega sredstva pa še ni potekel 

– posameznik lahko vloži zahtevo za sodno varstvo, kjer ima prekrškovni organ v 

postopku preizkusa zahteve možnost odpraviti odločbo o prekršku, v kolikor ugotovi, 

da je zahteva pravočasna in utemeljena; 

če je odločba o prekršku pravnomočna:  

posameznik lahko vloži pobudo tožilstvu za vložitev zahteva za varstvo zakonitosti, o 

kateri odloča Vrhovno sodišče (169. in 170. člen ZP-1) – ker je to sredstvo namenjeno 

vsebinsko zahtevnim zadevam, v katerih mora Vrhovno sodišče oblikovati enotno 

sodno prakso glede pomembnih materialnih in procesnih vprašanj, je bilo leta 2011 z 

novelo ZP-1G vneseno dodatno izredno pravno sredstvo odprava ali sprememba 

odločbe na predlog prekrškovnega organa, 

posameznik, državno tožilstvo ali sodišče vloži pobudo prekrškovnemu organu, da 

sodišču predlaga odpravo ali spremembo pravnomočne odločbe o prekršku (171.a 

člen ZP-1) – prekrškovni organ na sodišče vloži predlog za odpravo ali spremembo 

 
 138 Glej: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537. 



STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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odločbe po uradni dolžnosti ali na pisno pobudo prizadete osebe, državnega tožilca ali 

sodišča; na pobudo prizadete osebe ni vezan, če pa jo poda sodišče ali državno 

tožilstvo, pa predlog na sodišče mora vložiti. Sodišče o predlogu odloči s sklepom, 

zoper katerega ni pravnega sredstva. Predlog se lahko vloži najpozneje v treh letih od 

njene pravnomočnosti oziroma do izteka trajanja stranskih sankcij (171.c člen ZP-1). 

V praksi prizadeti subjekti uporabljajo izredna pravna sredstva na način, da vložijo pobudo 

državnemu tožilstvu, ki se nikoli ne odloči za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na 

Vrhovno sodišče, ampak praviloma vloži predlog prekrškovenemu organu, da ta pred 

okrajnim sodiščem prične postopek za spremembo odločbe. Prekrškovni organ v tem primeru 

nima diskrecije in mora vložiti predlog naprej na sodišče.  

 NEUSTAVNA ZAKONSKA PODLAGA ZA OMEJEVANJE SVOBODE GIBANJA IN ZBIRANJA  

V času epidemije ima pristojnost za sprejemanje ukrepov, ki posegajo v človekove pravice, 

Vlada. Zakonsko podlago za izdajo podzakonskih aktov, s katerimi vlada omejuje potovanja, 

gibanje in zbiranje ljudi ter promet blaga in izdelkov, predstavlja 39. člen Zakona o nalezljivih 

boleznih (ZNB).139 V delu, ki se nanaša na možnost omejitve gibanja in zbiranja je bila ta 

zakonska podlaga s strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nad. Ustavno sodiče) 

spoznana za ne dovolj določno in zaradi neskladnosti z načelom zakonitosti v nasprotju z 

ustavo.  

Odločba US št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 o neustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. 

člena ZNB zaradi nasprotovanja načelu zakonitosti. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-

79/20140 z dne 13. 5. 2021 ugotovilo, da sta v neskladju z Ustavo 2. in 3. točka prvega 

odstavka 39. člena ZNB, s katerima je zakonodajalec pooblastil Vlado, da zaradi širjenja 

nalezljive bolezni omeji gibanje in zbiranje prebivalstva. Zakonodajalec predpisovanje 

ukrepov za varstvo zdravja in življenja izjemoma lahko prepusti Vladi, a mora v zakonu urediti 

temeljno vsebino predpisa ter določiti okvire in usmeritve za njeno podrobnejše podzakonsko 

urejanje. Izpodbijana zakonska ureditev tej ustavni zahtevi ni zadostila, saj je Vladi prepustila, 

da načine, obseg in trajanje omejitev pravice do gibanja in zbiranja izbira po lastni presoji.  

 
 139 Glej: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433. 
 140 Glej: https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-79-20-z-dne-13-5-2021/. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433
https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-79-20-z-dne-13-5-2021/
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Odločba Ustavnega sodišča o ustavnosti pravne podlage vladnih ukrepov za omejevanje 

širitve bolezni COVID-19 je prelomna zaradi njenega velikega pomena za utrjevanje načela 

zakonitosti kot središča ustavne demokracije ter za razumevanje načela delitve oblasti, 

demokratičnosti in pravne države.  

Pravne posledice neustavnih odlokov. Ustavno sodišče je za prazna zakonska določila zgolj 

ugotovilo, da niso skladna z ustavo, nekatere na njih sprejete odloke pa je razveljavilo. 

Odlokov ni odpravilo z učinkom za nazaj, ampak zgolj razveljavilo z učinkom za naprej, zato 

odločitev ni vplivala na zadeve, ki so bile pred razveljavitvijo že pravnomočno rešene. Vsi, ki 

so visoke globe že plačali, ne morejo zahtevati njihove vrnitve. Takšna odločitev Ustavnega 

sodišča ni imela podlage v pravičnosti, ampak v dejstvu, da za kaj drugega kot za kompromisno 

odločitev med sodniki in sodnicami ni bilo zadostne večine.  

Zakonodajalec še vedno ni izpolnil zahteve iz odločbe Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je 

odločilo, da mora Državni zbor ugotovljeno neskladje odpraviti v roku dveh mesecev po objavi 

te odločbe v Uradnem listu, do odprave neskladja pa se uporabljata 2. in 3. točka prvega 

odstavka 39. člena ZNB. Vlada je sicer pripravila novelo ZNB, ki jo je Državni zbor tudi sprejel, 

a je Državni svet dne 12. 7. 2021 nanj izglasoval veto. Ker novela v ponovnem glasovanju v 

Državnem zboru ni prejela 46 glasov poslancev in poslank, ni začela veljati, stanje pa je bilo še 

naprej neustavno.  

 NESORAZMERNO IN NEUSTAVNO OMEJEVANJE SHODOV  

Dva pobudnika sta 2 .3. 2021 ob strokovni podpori Pravne mreže za varstvo demokracije 

vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni 

omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. 

Pomemben del leta 2020 in prve polovice leta 2021 je bila pravica do mirnega zbiranja z 

različnimi odloki Vlade popolnoma prepovedana ali bistveno omejena. V drugem valu 

epidemije, jeseni 2020 in pomladi 2021, so bili protesti od 20. 10. 2020 ves čas popolnoma 

prepovedani, z izjemo obdobja med 19. marcem in 1. aprilom, ko so bili dovoljeni protesti z 

10 udeleženci dovoljeno. Med 12. februarjem in 19. marcem 2021 se je celo zgodilo, da je bilo 

dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, medtem ko so bila zbiranja zaradi izražanja političnih stališč 

popolnoma prepovedana. Vlada je odloke o omejitvah zbiranja sprejemala na podlagi 3. točke 

prvega odstavka 39. člena ZNB, za katerega je Ustavno sodiščev vmesnem času ugotovilo, da 
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ni v skladu z ustavo, ker nasprotuje načelu zakonitosti. Kljub vsemu je zadevo, povezano s 

pravico do mirnega zbiranja vzelo v obravnavo tudi z vidika sorazmernosti.  

Sklep US št. U-I-50/21-19 o začasnem zadržanju. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-50/21-

19141 z dne 16. 4. 2021 obema pobudnikoma priznalo pravni interes, pobudo za začetek 

postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti je vzelo v obravnavo ter začasno zadržalo odlok v 

delu, ki se nanaša na prepoved shodov. Shodi so bili do vključno nedelje, 18.4.2021, še vedno 

prepovedani, Ustavno sodišče pa je Vladi naložilo, da v sedmih dneh sprejme novo ureditev 

glede načina izvajanja shodov.  

V obrazložitvi je Ustavno sodišče navedlo, da je Vlada za preprečevanje širjenja okužb 

predpisala načine izvajanja različnih oblik združevanja (npr. za nakupovanje, poslovne 

sestanke, športno-rekreacijske in verske dejavnosti), shode pa je v celoti in za daljše obdobje 

v celoti prepovedala. Sodišče ugotavlja, da niti popolna prepoved niti omejitev mirnih zbiranj 

na deset oseb (kakršna je v kratkem vmesnem obdobju veljala) nista primerni, saj je sporočilo 

desetih oseb bistveno šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več oseb.  

Ustavno sodišče se je za začasno zadržanje odločilo, ker dlje časa, ko traja ukrep, večje so 

njegove škodljive posledice, če se kasneje izkaže za protiustavnega. Obenem je pri urejanju 

pravice do mirnih zbiranj po mnenju sodišča ključno, da se shodov, ki so aktualni glede na 

vsakokratno politično situacijo, kasneje ne da nadomestiti in s tem odpraviti škodljivih 

posledic takšne prepovedi.  

Sodišče je tudi poudarilo, da pravica do mirnega zbiranja in pravica do svobodnega izražanja 

mnenj tvorita osrednji steber pravic demokratične družbe, zato mora biti omejevanje teh 

dveh pravic znotraj odloka, ki ureja omejevanje gibanja, posebej skrbno in mora prestati test 

nujnosti, primernosti in sorazmernosti. Vladi je naložilo, da določi razumne in argumentirane 

omejitve glede na splošno epidemiološko sliko in specifike obnašanja ljudi na shodih. Pri tem 

mora vlada upoštevati, da imajo shodi večji ustavnopravni pomen kot zasebna druženja, 

shodov pa ne sme obravnavati manj ugodno kot zbiranja za namen verskega udejstvovanja. 

Vlada ima na voljo različne epidemiološke ukrepe, s katerimi je mogoče pri shodih preprečiti 

prenos nalezljive bolezni, npr. za shode lahko določi podobne pogoje kot za verske obrede, 

 
 141 Glej: https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2021/04/U-I-50-21-3.pdf. 

https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2021/04/U-I-50-21-3.pdf
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 107 OD 137 

določi maksimalno število udeležencev, opredeli minimalno razdaljo ter uporabo mask in 

razkuževalnih sredstev.  

Odločba US št. U-I-50/21-39 o neustavnosti prepovedi in omejitve shodov na 10 udeležencev. 

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-50/21-39142 z dne 17. 6. 2021 odločilo, da so odloki v 

delu, v katerem so prepovedovali shode oziroma jih omejevali na deset udeležencev, v 

neskladju z Ustavo. Odločba je pomembna, ker je Ustavno sodišče zelo jasno poudarilo pomen 

mirnega zbiranja in izražanja mnenj za demokracijo. Izpostavilo je, da se pravice do protesta 

tudi v razmerah epidemije ne sme omejevati bolj, kot je to nujno potrebno. Poudarilo je 

poseben pomen svobode izražanja in svobode mirnega zbiranja, tako v organizirani kot 

neorganizirani obliki. Ustavna odločba je tudi jasno napotilo vladi in zakonodajalcu, da je 

omejevanje teh pravic dopustno zgolj ob ustreznih strokovnih utemeljitvah. Država je dolžna 

omogočiti varno uresničevanje pravice do mirnega zbiranja, ob hkratnem varovanju pravice 

do življenja in zdravja ljudi; oblast mora torej posebej skrbno preučiti možnosti za uskladitev 

obeh pravic. Ob tem je sodišče izpostavilo številne dobre prakse drugih držav, ki so se v času 

epidemije znašle v podobni situaciji kot Slovenija. Primeroma je navedlo celo paleto razumnih 

ukrepov, ki so jih sprejele posamezne države, zavedajoč se, da pravica do mirnega zbiranja 

tudi v času epidemije ne izgubi na svojem pomenu in je temeljni element svobodne družbe.  

Pravne posledice neustavnih odlokov. Številni prizadeti posamezniki, ki so bili zaradi 

neustavnih odlokov oglobljeni, s to odločitvijo niso dobili možnosti za vrnitev že plačanih glob, 

saj je Ustavno sodišče neustavne odloke razveljavilo, ne pa odpravilo. Zaradi učinka 

razveljavitve odlokov so lahko izrečenim globam uspešno ugovarjali le tisti, katerih postopki 

so bili še odprti. Ustavno sodišče v svoji odločitvi žal ni pojasnilo, zakaj se je odločilo za 

razveljavitev in ne odpravo odlokov. Neustavni odloki so namreč ustvarili škodljive posledice 

za posameznike in posameznice, kar je po zakonu podlaga za odpravo odlokov. Čeprav gre za 

zelo veliko zmago v prizadevanjih za utrditev pravice do protesta kot pomembne človekove 

pravice, pa številni oglobljeni aktivni državjani in državljanke, ki so zaradi izvrševanja pravice 

do protesta plačali visoke kazni, ob tej odločitvi niso mogli imeti občutka, da je pravici 

zadoščeno.  

 NAZAKONITO IZREKANJE GLOB ZA OPUSTITEV NOŠENJA ZAŠČITNIH MASK  

 
 142 Glej: https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2021/07/U-I-50-21-Odlocba.pdf. 

https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2021/07/U-I-50-21-Odlocba.pdf
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Zaradi preprečitve širjenja virusa je Vlada med drugim z odloki predpisala tudi nošenje 

zaščitne obrazne maske tako na prostem kot tudi v zaprtih prostorih. Za neupoštevanje 

predpisanih ukrepov so prekrškovni organi v praksi izrekali globo v višini 400,00 EUR, na 

podlagi 14. točke prvega odstavka 57. člena ZNB v povezavi s prvim odstavkom 39. člena ZNB. 

Pravna stroka je ves čas opozarjala, da pravne podlage za izrek globe ni, saj ZNB nenošenja 

zaščitne maske ne določa kot prekršek, niti nima nikakršnih določb v zvezi z zaščitnimi 

maskami. Ukrep obveznega nošenja zaščitne maske je Vlada uvedla z odloki, zakonska 

podlaga za to pa naj bi bila 2. točka prvega odstavka 39. člena ZNB, ki določa:  

Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo 

zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi 

tudi naslednje ukrepe: 2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali 

neposredno ogroženih območjih.  

Že poleti 2020 je na dejstvo, da torej nenošenje mask ni sankcionirano, opozoril tudi Varuh 

človekovih pravic, ki je opozoril, da gre za primer t.i. nepopolne pravne norme (lex 

imperfecta), ker za kršitev ni predpisana sankcija in s tem ni podlage za morebitno ukrepanje 

inšpekcijskega organa zoper kršitelja.143 

Odločitev Vrhovnega sodišča, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi nenošenja zaščitnih 

mask ni zakonske podlage. Vrhovno sodišče je odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper 

pravnomočno sodbo okrajnega sodišča, s katero je bil storilcu prekrška izrečen opomin zaradi 

prekrška po 14. točki 57. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 39. člena ZNB. Odločilno 

vprašanje pri presoji je bilo, ali je mogoče kršitev zapovedi nošenja zaščitnih mask v zaprtih 

javnih prostorih opredeliti kot kršitev ukrepov, s katerimi se “prepove oziroma omeji gibanje 

prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih” na podlagi 39. člena ZNB. Ker 

odlokov Vlade RS ni mogoče šteti za predpis, s katerim se določa vsebina prekrškov, je 

Vrhovno sodišče odgovor iskalo v razlagi zakonske določbe. Svojo odločitev je oprlo na 

ustavnosodno presojo posegov v svobodo gibanja (32. člen Ustave) in sistematično razlago 

besedila ZNB. Sodišče je ugotovilo, da se zapoved nošenja zaščitne maske po svoji vsebini 

odločilno razlikuje od posegov v svobodo gibanja. Te zapovedi ni mogoče razumeti kot oblike 

prepovedi ali omejitve gibanja prebivalstva na določenih območjih, ampak kvečjemu kot 

 
 143 Glej: https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/pojasnilo-varuha-ukrep-obveznega-nosenja-
mask-v-zaprtih-javnih-prostorih-in-njegovo-morebitno-sa/ 

https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/pojasnilo-varuha-ukrep-obveznega-nosenja-mask-v-zaprtih-javnih-prostorih-in-njegovo-morebitno-sa/
https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/pojasnilo-varuha-ukrep-obveznega-nosenja-mask-v-zaprtih-javnih-prostorih-in-njegovo-morebitno-sa/
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CRP V5-1921 - ZAKLJUČNO POROČILO 

STRAN 109 OD 137 

samostojen poseg v svobodo ravnanja (35. člen Ustave), ki zahteva samostojno pravno 

podlago. To ugotovitev podpira tudi razlaga drugih določb ZNB, s katerimi je zakonodajalec 

posebej predvidel uporabo zaščitne opreme, a le za zaščito zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev zaradi preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ne pa tudi širše za 

celotno prebivalstvo.  

Oblastno neupoštevanje dlje časa obstoječih opozoril pravne stroke. Pravna stroka že dlje 

časa opozarja na nezadostnost zakonske podlage za kaznovanje nenošenja mask. Že marca 

2021 je Višje sodišče v Kopru s sodbo št. PRp 24/2021 ustavilo postopek zoper storilca, ki na 

počivališču ni nosil zaščitne maske. V sodbi je pojasilo, da se v slovenskem pravu  

prekršek predpiše z zakonom, vsebino posamezne določbe zakona pa se lahko dopolni z 

odlokom, ki ga izda Vlada RS ali posamezen minister (ko takšna določba v zakonu predstavlja 

blanketno normo, odlok pa dopolnilno normo). Pri tem mora drugi predpis, na katerega 

napoti blanketna norma, ostati v okviru napotitve. Če bi namreč drugi predpis širil polje 

kaznivosti, kot ga je začrtal materialni predpis, ki določa prekršek, bi šlo za razširjajočo razlago, 

ki v kaznovalnem pravu ni dopustna. 

Sodišče se je strinjalo, da je nošenje mask potreben in koristen ukrep, ki ga je treba upoštevati, 

vendar Vlada RS dolžnost nošenja maske uvaja z podzakonskim aktom, brez podlage v zakonu, 

s čimer je je kršeno načelo zakonitosti. Ker se prekršek lahko predpiše le z zakonom, vladni 

odlok pa lahko zakonsko normo dopolni v okviru zakonske napotitve, je Pravna mreža za 

varstvo demokracije že 4. 5. 2021 Vlado pozvala, da po enem letu neupoštevanja opozoril 

pravne stroke pripravi spremembe ZNB, ki bodo zakonita podlaga za ukrepe, ki jih sprejema 

za zajezitev širjenja virusa SARS-COV-2.144 

 OBVEZNO CEPLJENJE DRŽAVNIH USLUŽBENCEV  

Vlada je s sprejemom 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 

cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nad. odlok) uvedla 

obveznost de facto cepljenja za zaposlene v državni upravi, za katere se zahteva izpolnjevanje 

pogoja bodisi prebolevnosti bodisi cepljenja, ne pa tudi testiranja.  

 
 144 Glej: https://pravna-mreza.si/javni-poziv-vladi-rs-za-ureditev-zakonske-podlage-za-nošenje-mask/. 

https://pravna-mreza.si/javni-poziv-vladi-rs-za-ureditev-zakonske-podlage-za-nošenje-mask/
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Sklep US št. U-I-210/21-12 o začasnem zadržanju. Na zahtevo za oceno ustavnosti in 

zakonitosti Policijskega sindikata Slovenije je Ustavno sodišče s sklepom št. U-I-210/21-12145 

z dne 30. 9. 2021 do končne odločitve zadržalo izvrševanje 10.a člena Odloka o načinu 

izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 

SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21). Pri odločanju se je omejilo na 

vprašanje, ali bi bi zaradi izvrševanja odloka lahko nastale težko popravljive škodljive 

posledice. Ugotovilo je, da ni mogoče pritrditi Vladi, da bi bile posledice zadržanja izvrševanja 

izpodbijane določbe težje od posledic, ki bi nastale, če bi se izpodbijana določba izvrševala:  

Vlada ni prepričljivo utemeljila, da bi zadržanje izpodbijane določbe in s tem nadaljnja 

veljavnost PCT pogoja tudi za delo v državni upravi tako pospešila širjenje virusa, da bi bilo 

ogroženo delovanje državne uprave in s tem države ter javno zdravje in da bi prav zaradi tega 

lahko prišlo do zaprtja države. Pri tem ni mogoče spregledati, da vsi drugi družbeni podsistemi 

še vedno delujejo ob pogoju PCT. Po drugi strani bi izvrševanje te določbe lahko povzročilo 

težko popravljive škodljive posledice za tiste zaposlene v državni upravi, ki ne izpolnjujejo 

pogoja PC in zanje ne bi bili upoštevni izjemi iz tretjega oziroma četrtega odstavka 10.a člena 

Odloka zaradi morebitnih postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi, pa tudi zaradi dejstva, da 

je cepljenje za posameznika nepovraten ukrep.146  

 ODPRTA VPRAŠANJA 

Med odprtimi pravnimi vprašanji strokovna javnost izpostavlja naslednje probleme: 

• morebitne diskriminacije zaradi plačljivosti testov, ki so nujni za izpolnjevanje pogoja 

PCT in s tem dostopa do številnih ustavnih pravic (npr. do dela, do mirnega zbiranja); 

• neobstoj povračilne oz. kvazi-odškodninske sheme zaradi de facto obveznega 

cepljenja;147 

 
 145 Glej: https://www.us-rs.si/zacasno-zadrzanje-st-u-i-210-21-12-z-dne-30-9-2021/. 
 146 Ustavno sodišče RS v 22. točki U-I-210/21-12.  
 147 Dne 19. 11. 2021 so mediji poročali, da se je Ministrstvo za zdravje vendarle odločilo za uvedbo odškodnin 
za hude posledice stranskih učinkov cepljenja proti COVID-19, o čemer bo odločala posebna komisija, 
veljavnost pa bo za celotno obdobje cepljenja. - Glej npr: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-
koronavirus/odskodnine-za-hude-zaplete-po-cepljenju-komu-pripadajo-bo-odredila-posebna-komisija/601787; 
https://www.zurnal24.si/zdravje/koncno-odskodnina-za-cepljene-proti-COVIDu-19-376748; 
https://siol.net/novice/slovenija/vlada-uvaja-odskodnino-za-stranske-ucinke-po-cepljenju-566399; 
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/289608. 

https://www.us-rs.si/zacasno-zadrzanje-st-u-i-210-21-12-z-dne-30-9-2021/
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/odskodnine-za-hude-zaplete-po-cepljenju-komu-pripadajo-bo-odredila-posebna-komisija/601787
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/odskodnine-za-hude-zaplete-po-cepljenju-komu-pripadajo-bo-odredila-posebna-komisija/601787
https://www.zurnal24.si/zdravje/koncno-odskodnina-za-cepljene-proti-covidu-19-376748
https://siol.net/novice/slovenija/vlada-uvaja-odskodnino-za-stranske-ucinke-po-cepljenju-566399
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/289608
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• vprašanje kazenske odgovrnosti zaradi malomarnega zdravljenja zaradi uporabe manj 

varnih cepiv pri določenih skupinah prebivalstva, ter  

• povzročitve splošne nevarnosti zaradi takojšnje pridobitve dokazila o izpolnjevanju 

pogoja PCT pri cepljenju s cepivi, pri katerih je zaščita vzpostavljena šele 14 dni po 

prejemu odmerka.  

Dodajamo, da je Zagovornik je v letu 2020 izdal celo vrsto sporočil za javnost, priporočil in 

presoj diskriminantnosti vladnih protikoronskih ukrepov, 148nekaj pa tudi v letu 2021.149 V teh 

izdelkih je med drugim komentiral Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri 

omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), št.: 0070-8/2020/1, v katerem 

ugotavlja osredotočenost ukrepov na nekatere družbene skupine (otroke, socialno šibke, 

študente, upokojence, kmete, brezposelne, delavce v zdravstvu in socialnem varstvu, idr.), 

predlaga pa več konkretnih dopolnitev, revizij, dodatnih utemeljitev in privedb še dodatnih 

skupin prebivalsta med s ciljem izboljšave. 

  

 
148 Glej: https://www.zagovornik.si/epidemija-COVID-19/; https://www.zagovornik.si/razlogi-za-neuvedbo-
ocene-diskriminatornosti-predpisa/; https://www.zagovornik.si/ocene-diskriminatornosti-predpisov-2020/ 
149 Glej: https://www.zagovornik.si/ocene-diskriminatornosti/ 

https://www.zagovornik.si/epidemija-covid-19/
https://www.zagovornik.si/razlogi-za-neuvedbo-ocene-diskriminatornosti-predpisa/
https://www.zagovornik.si/razlogi-za-neuvedbo-ocene-diskriminatornosti-predpisa/
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ANALIZA: KONTINUITETE, TRENDI, EMERGENTNE RANLJIVOSTI 

V vseh zgoraj nadrobneje popisanih situacijah t.i. ranljivih skupin smo prikazali situacije, ki so 

kontinuirane skozi čas; ki so imele svojstvene zgodovinske trajektorije, in ki so jih odločilno 

(pre)oblikovala leta po 1991; nato čas po svetovni finančni krizi 2008; in jih bo verjetno 

odločilno preoblikoval čas po koncu sedanje pandemije. 

V vseh teh problematikah obstaja stalna, akutna nevarnost diskriminacije posameznikov in 

skupin takih posameznikov po najmanj tehle osebnih okoliščinah: 

• spol 

• starost 

• premoženjsko stanje in družbeni položaj 

• izobrazba 

• poklic (npr. po ločnicah feminizirani/maskulinizirani poklici; 

družboslovni/naravoslovno-tehnični) 

Hkrati so diskriminacije po spolu in starosti poseben problem zato, ker so razen v nekaterih 

družbenih nišah tako normalizirane, da ostajajo neprepoznane (taka niša je npr. položaj žensk 

v znanosti). Take neprepoznave pa so tesno povezane z realnimi fluidnostmi v življenjskih 

situacijah prizadetih, predvsem zdrsa v kopičenje stigmatiziranosti. Tako na primer 

brezposelnost in revščina lahko vodita v brezdomstvo. Brezdomna populacija je med 

najslabše raziskanimi v Sloveniji,150 še posebej z vidika konkretnih razlogov in okoliščin, ki 

posameznika pripelje v brezdomnost, med katerimi so poleg brezposelnosti, odvisnosti od 

substanc, izobraževalnih neuspehov, revščine in degradiranih bivališč nepremostljivi 

nesporazumi s starši ali skrbniki, ki mlado osebo, mladoletno ali ob polnoletnosti, “postavijo 

na cesto”; med vzroki za to je tudi nesprejemanje mladostnikove spolne usmerjenosti.  

Pri osebah, otrokih in odraslih z oviranostmi, v Sloveniji prevladuje razumevanje, ki smo ga 

označili kot pietetno stigmatizacijo. Dojemanje, po katerem je oseba s kakršnokoli oviranostjo 

“bolna” in potrebuje pokroviteljski, usmiljenski odnos, bistveno preprečuje pomenljive akcije 

 
150 Za nekaj primerov raziskav, ki obstajajo, glej: https://ljubljanapride.org/raziskave/; 
https://ljubljanapride.org/virtualna-razstava-barve-brezdomnosti/; https://www.revija-
socialnodelo.si/mma/Vpliv_URN_NBN_SI_DOC-IN0VIYFQ.pdf/2019011712375741/; 
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6991. 

https://ljubljanapride.org/raziskave/
https://ljubljanapride.org/virtualna-razstava-barve-brezdomnosti/
https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Vpliv_URN_NBN_SI_DOC-IN0VIYFQ.pdf/2019011712375741/
https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Vpliv_URN_NBN_SI_DOC-IN0VIYFQ.pdf/2019011712375741/
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npr. za dezinstitucionalizacijo, napore za čim večjo samostojnost in avtonomost ob ustrezni 

asistenci, in čim večje državljanske pravice (zlasti volilno pravico). 

Pri rasistični označenosti gre prav tako za doživljensko stigmatiziranost, ki jo dehumanizacijska 

ideologija gleda kot znak neodpravljive, naravne, vrojene, neprehodne različnosti. Tudi tukaj 

ni nujno, da gre za sovražen odnos, temveč za pokroviteljstvo: za Rome v Sloveniji na primer 

velja splošno razširjeno prepričanje, da so “genetsko drugačni”, zlasti da so “genetsko” 

obremenjeni z nagnjenostjo h kriminalu.151 

Osveščanje o napačnosti takih dehumanizacijskih prepričanjih izkušenjsko večinoma spodleti 

zato, ker targetirano občinstvo razlage sprejema kot navodila za (še) vljudnejše, še bolj 

pokroviteljsko zadržanje do stigmatiziranih, ne pa kot dokaze za iz temelja zgrešeno 

pojmovanje. Po sredi je večinoma vidnost razlike, ki jo dojemajo: v spolu, v barvi kože, v vidni 

telesni oviranosti. V percepciji prepričanega v neizbrisno razliko je vidnost sama po sebi dokaz, 

da taka razlika obstaja, dokazovanje o nasprotnem pa se mu/ji zdi absurdno. 

Nekatera dehumanizacijska prepričanja so izrazito plen zlasti političnih ideologij in ideologov: 

na primer sicer tudi naturalizirano prepričanje, da npr. ženske ne spadajo na sodniške in sploh 

odločevalske pozicije, ker za to nimajo ustrezne mentalne in moralne kapacitete;152 ali pa 

prepričanje, da so revni svoje revščine krivi sami.153 

Zdrsi v kopičenje stigmatiziranosti pa niso edini socialni proces, ki potencira nevarnosti za 

diskriminacije na vseh treh ravneh, medosebni, sistemski in strukturni. Komplementaren 

proces so formacije novih, stalnejših ali priložnostnih skupin stigmatiziranih, kot so npr. v 

trenutku tega zapisa že označeni “anticepilci:” z realistično možnostjo, da se bo država 

odločila za obvezno cepljenje odraslih, in morda še obvezno cepljenje otrok, se bo ta 

kontroverza še bistveno zaostrila. Primer nazorno kaže, kako se sicer obstoječe ideološke 

razklanosti (anticepilstvo pač obstaja že desetletja) obnašajo latentno vse do situacije, ko se 

umestijo kot diakritik družbene polarizacije. Podobne situacije si je mogoče zamisliti npr. 

glede večkrat omenjene ideološke razdeljenosti vzdolž delitve javni/zasebni sektor; vseh 

kontur t.i. medgeneracijskega konflikta; in nenazadnje v okviru polarizacije levo/desno v 

 
151 Glej: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2011_3/Anthropological_Notebooks_XVII_3_Sumi.pdf 
152 S takimi izjavami se vztrajno proslavlja več vidnih osebnosti, med njimi dr. Boštjan M. Zupančič: 
http://www.primorske.si/2013/04/18/bostjan-m-zupancic-ponizuje-in-omalovazuje-zenske 
153 Glej: https://www.dnevnik.si/1042570815; https://old.slovenskenovice.si/novice/slovenija/stuhec-ce-so-
otroci-lacni-potem-so-nesposobni-njihovi-starsi. 

https://www.dnevnik.si/1042570815
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nazorskem območju, ki je v Sloveniji ključno definirano s percepcijo dogodkov med in po 2. 

sv. vojni.  

O teh in povezanih vprašanjih in njihovih kontekstih smo se pogovarjali s sogovorniki v 

raziskavi, in pridobili tudi dve ekspertni mnenji: 

PRILOGA 10 

1. Pogovarjali smo se z dr. Valerijo Korošec, sociologinjo in preučevalko posledic socialnih 

politik. Njena ocena je, da je država “zavožena”, in da si prihodnosti slovenske družbe ni 

mogoče predstavljati drugače kot z uvedbo UTD, ker da so krožnost, nesmisli in preregulirane 

socialne in finančne politike nerešljive. 

2. Pogovrajali smo se z dr. Duško Knežević Hočevar, antropologinjo in poznavalko življenjskih 

razmer med kmetovalci v Sloveniji, to pa zato, ker smo pri prebiranju Zagovornikovih izdelkov 

ugotavljali, da ta problematika, položaj tega dela prebivalstva, nikjer ne nastopa kot izrecen 

kontekst. Sogovornica je izrisala socialno situacijo, v kateri je to prebivalstvo zelo zdravstveno 

ogroženo (samomorilnost, onkološka obolenja) in izpostavljeno skrajni ekonomski 

negotovosti zaradi vpetosti v agrikulturno industrijo. Po naši presoji opisano kaže na to, da je 

populacija v agrarnih dejavnostih že pridobila konture socialnega izolata: ne družbenega 

razreda, temveč kasti podobnega sloja. 

Podobno lahko rečemo tudi za močno različno populacijo, ki naseljuje področje prekarno 

zaposlenih: sogovornica F2 je obsežno pripovedovala o strategijah preživetja, ki jih ubira kot 

samozaposlena v umetnostni panogi, ta pa vključuje sistematično “izgobanje” vsem vladnim 

institucijam, ki se ukvarjajo s tem področjem, obenem pa doživlja akutno “pomanjkanje 

skupnosti”: slednje gleda kot bistveno izgubo v sedanji družbenoekonomski ureditvi. 

Pomagati graditi take skupnosti gleda kot enega svojih socialnih smislov in ciljev. 

Pripovedovala je tudi o tem, kako dolgotrajen status “svobodnjaka” zapira vsa vrata v socialno 

varno zaposlitev. Manj socialno izolativna je populacija mlajših prekarnih, vendar je trend tudi 

tukaj očiten: dlje kot so se mladi primorani zaposlovati prekarno, bolj bodo socialno izločeni 

v “kasto” ljudi v primerljivem položaju. Sogovornica F1 je v tem tej zvezi poudarila, da “v 

Sloveniji umetniki nikoli ne bodo mogli živeti od trga umetnin, tako kot v Ameriki, ker ga pri 

nas ni; vsem je treba dati zaposlitev, spodobno plačo (1000 evrov) in uporabo ateljejev. Če 

dosežejo dobro prodajo na trgu, naj pa od tega plačajo davek”. 
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Prekarnost smo zato v organizaciji tematike v tej raziskavi gledali kot primarno generativno 

okoliščino za diskriminacije po vseh osebnih okoliščinah in vseh družbenih področjih, ki hkrati 

živi še v znatni socialni izključenosti. 
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PRIPOROČILA 

V nadaljevanju prinašamo splošna priporočila in tista, ki sledijo iz vsake obravnavane 

tematike. 

Splošna priporočila temeljimo v ustaljeni praksi Zagovornika, da o kakem področju, ki samo 

po sebi ni nujno določeno z osebnimi okoliščinami, ki populacijo, ki področje naseljuje, 

bistveno določa in izziva stigmatizacije in diskriminacije, ali je področje, ki je določeno v 

taksonomiji ZVarD,154 izvede povpraševalno informiranje, in na tej podlagi izda posebno 

poročilo.155 Gre za področja, kjer po naših ugotovitvah obstaja trajna in akutna nevarnost 

generiranja diskriminacij na vseh ravneh, medosebni, sistemski in strukturni, po vseh osebnih 

okoliščinah.  

SPLOŠNA PRIPOROČILA 

V Sloveniji imamo pri raziskovanju socioloških problematik velik problem neobstoja zbirk 

podatkov, največkrat zaradi zakonskih predpisov o varovanju zasebnosti, ki v zadnji posledici 

neposredno preprečujejo smiselno ukrepanje. Primeri so na primer: 

• neobstoj zbirnih podatkih o prvem jeziku socializacije pri Romih in drugih manjšinah. 

Če bi o tem imeli statistične podatke, bi lahko bolje načrtovali izobraževalne politike; 

• neobstoj zbirnih satističnih podatkov o diagnozah, ki jih ima populacija otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami in/ali oviranostmi. Podatki bi zagotavljali 

bistveno višjo raven skrbi zanje v zdravstvu, šolstvu in varstvu; 

• statistični podatki o zapornicah in zapornikih v Sloveniji po starosti, spolu, vrsti 

dejanja, na podlagi katerega so bili obsojeni, in dolžinah izrečenih zapornih kazni, ki so 

 
154 V Dodatnem poročilu, priloga 1, smo poskusno definirali nekaj primerov, popisanih po osebnih okoliščinah, 
z opisi področij, ki so zunaj taksonomije ZVarD, bi pa lahko šteli kot opisi podpodročij te taksonomije zato, da bi 
bile uporabnikom tako označene zadeve boljše vodilo pri presoji, ali njihov primer spada v pristojnosti 
Zagovornika. Primer: če vzamemo npr. družbeno področje zdravja, je to sestavljeno iz cele vrste sistemov, npr. 
preventive, kurative, sistematike, pa tudi vseh medicinskih področij. Zaznana je npr. diskriminacija žensk v 
zdravstenem sistemu še posebej, ko gre za ginekologijo. Endometrioza na primer, ki povzroča hude bolečine 
ob menstruaciji in povzroča neplodnost, ima v Sloveniji povprečno pot do diagnoze 10 let, nimamo pa točnega 
podatka o incidenci (domneva je 1 na 10 žensk). Temeljni vzrok za dolgo pot do diagnoze bolezni, ki se zdravi z 
operativnimi posegi, je odnos zdravstvenega osebja, ki bolečine ob menstruaciji jemlje kot “naravne”. 
155 Po vzoru na: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Polozaj-gluhih-v-izobrazevalnem-
sistemu-posebno-porocilo.pdf 
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temeljni za vsakovrstne sociološke analize za agregate v okoljih, kjer prihaja do 

sistematične kršitve pravic, diskriminacije in kršitve človekovega dostojanstva. 

Posebej bi Zagovorniku priporočili, da okrepi poročanje na podlagi poizvedovanja na na 

naslednjih ožjih tematikah iz gornje sistematike diskriminacije generirajočih družbenih 

razmerij, ki smo jih opisali kot fluidne in situacijo, ki proizvaja nove, težko prepoznavne 

skupine deprivilegiranih: 

• položaj samozaposlenih v umetnostnih panogah. Umetnost je dejavnost posebnega 

pomena, ki je za obstoj in funkcioniranje državne skupnosti vitalnega pomena; 

• položaj ljudi v agrarnem sektorju; 

• položaj upokojencev glede na zakonske opredelitve pokojnine (in socialnih dodatkov, 

katerih status posojila v breme potomcev prejemnikov še vedno ni razrešeno), ki 

upokojenkam in upokojencem preprečuje ali omejuje delovno aktivacijo z odrekanjem 

dela ali celotne pokojnine, ki bi morala načelno biti nedotakljiva kot pridobljena 

pravica. Na ta način so starejši, še posebej ženske, zakonsko primorani živeti v 

normirani revščini; 

• dejanski obseg diskriminacij na podlagi vere, (političnih) prepričanj, pripadnosti 

organizacijam, npr. sindikalnim; 

• Zagovorniku svetujemo tudi čim več osveščevalnih akcij, ki lahko obsežejo vse zgoraj 

navedene tematike, poleg tega pa še: pičlo zaposlovanje invalidov kljub državnim 

subvencijam; težave in očitno diskriminacijo pri zaposlovanju zlasti žensk nad 55. 

letom; položaj prekarnih mladih po končanem šolanju. 

Spodaj prinašamo še posebna priporočila po zgoraj obravnavanih tematikah. 

POSEBNA PRIPOROČILA 

- Na področju odraslih z ovirami 

Problem Slovenije je, da še po več kot desetletju od ratifikacije Konvencije o pravicah invalidov 

ni sprejela vseh področnih zakonov in ukrepov za implementacijo konvencije v praksi. 

Slovenija tudi nima politike, ki bi jasno določala deinstitucionalizacijo kot prednostno nalogo, 

čeprav jo nekateri programski dokumenti omenjajo (resoluciji na področju duševnega zdravja 

in socialnega varstva). Na to je potrebno nenehno opozarjati.  
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Pomanjkanje jasne politične zavezanosti deinstitucionalizaciji poraja mnoga protislovja in 

tveganja, kot so: dvotirni sistem oskrbe, ki zavira resnične spremembe v skupnosti (vlaganje 

v institucije in razvijanje skupnostnih oblik); delitev na uporabnike, ki naj bi bili “zmožni” živeti 

v skupnosti in tiste z intenzivnejšimi potrebami, ki naj ne bi bili; uravićevanje storitev glede na 

kategorije in diagnoze ljudi z ovirami in ne po potrebah; transinstitucionalizacija in 

reinstitucionalizacija (selitev v nove “skupnostne” domove, pogosto zgrajene v bližini starih 

zavodov, ki so namenjeni 50-70 stanovalcev); kršitev s konvencijo zaukazanega moratorija na 

gradnjo novih ustanov; reproduciranje institucionalne kulture in rutine tudi v skupnostnih 

oblikah; težave na terenu, ko lastniki stanovanj v večstanovanjskihih stavbah preprečujejo 

nastanitev stanovanjskih skupin in ne podajo soglasja. Potreben je pritisk na relevantna 

ministrstva in druge strukture in zahtevati, da se začne dosledno uresničevati Konvencija 

pravic invalidov. Slovenija je namreč navkljub ukinitvi dveh institutov - odvzema poslovne 

sposobnosti in podaljšanja roditeljske pravice (sprememba Družinskega zakonika v 2019), s 

čimer je sledila 12. členu konvencije, obdržala institut postavljanja pod skrbništvo (ki je v 

nasprotju z duhom in namenom 12. člena konvencije). Praksa sodišč in centrov za socialno 

delo v konkretnih primerih je še večinsko pokroviteljsko naravnana. Upošteva se le mnenje 

skrbnikov in stroke. To prakso bi morali temeljito prevetriti, izobraziti sodnike in druge 

pomemben odločevalce (CSD), in Zagovornik bi moral na to opozarjati. 

Sodbe na Evropskem sodišču za človekove pravice razkrivajo, da so odločitve sodišča zaradi 

neupoštevanja Konvencije pravic invalidov, dolgotrajne deinstitucionalizacije, odvzema 

poslovne sposobnosti bile večinoma rešene v prid pritožnikov. Med njimi smo pogrešali tudi 

pritožbe iz Slovenije (le ena). Po našem mnenju razlog ni v tem, da ljudje pri nas ne bi bili 

diskriminirani, ampak v manku relevantne zagovorniške institucije (NVO ali državne), ki bi tudi 

na tem področju vlagala individualne tožbe ali kolektivne litigacije. 

Prebivalci socialnovarstvenih zavodov in svojci morajo biti dejavno morajo biti vključeni v 

pomembne odločitve v zvezi z oskrbo in zdravljenjem. To velja tudi za uporabnike, ki živijo v 

skupnosti. Participacija ljudi z ovirami in vpliv uporabnikov na osebne odločitve glede tega, 

kje in s kom bodo bivali, je premajhna, obstoječe uporabniške pobude pa imajo le majhen 

vpliv na politiko na področju oskrbe in organizacijo služb. To je treba nujno izboljšati in na vse 

načine okrepiti in formalizirati kanale med »glasom uporabnikom« in odločitvami na tem 

področju. 
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Številnim ljudem z ovirami je zaradi predsodkov in zavračanja onemogočen dostop do plačane 

zaposlitve, nekateri pa lahko dobijo zaposlitev le na segregiranih delovnih mestih kot so na 

primer invalidska podjetja, zaposlitveni centri (kot del t. i. zaposlitvene rehabilitacije ali kot 

oblika podporne zaposlitve) in v programih »socialne vključenosti« v sklopu zaposlitvenih 

centrov. Omenjena delovna mesta imajo številne značilnosti prekarnosti: kratkotrajnost, nizki 

dohodek, nemožnost prehajanja na boljše delovno mesto, dohodek praviloma ne zagotavlja 

samostojnega življenja, temveč odvisnost in negotovo prihodnost za posameznika in 

posameznico. Plačilo v zaposlitvenih centrih znese namreč na mesec 40 % minimalne plače.  

Po opravljeni zaposlitveni rehabilitaciji posameznica in posameznik najpogosteje ne dobita 

nove zaposlitve v običajnem okolju, to pa prinese veliko razočaranje in novo frustracijo, saj 4. 

člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju pravi, da se zaposlitvena rehabilitacija 

izvaja »s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej 

napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero«. (Zaviršek, 2018).  

Na področju ljudi z ovirami se v zadnjih letih in tudi v Načrtu za okrevanje in odpornost 2021 

poudaja predvsem dostopnost na področju zaposlovanja ljudi z ovirami v invalidskih podjetjih 

in zaposlitvenih centrih, kar je primer segregirane oblike zaposlovanja. Ne spodbuja pa se 

zaposlovanje ljudi z ovirami na prilagojenih delovnih mestih, ki jih je od začetkov sprejetja 

Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju (2004) minimalno; samo v letu 2019 je bilo 

v Sloveniji 29 podpornih delovnih mest v običajnih okoljih.  Potrebno bi bilo okrepiti podporna 

delovna mesta namesto spodbujanja segregiranega zaposlovanja ljudi z ovirami, kar je tudi v 

skladu s Konvencijo o pravicah invalidov.  

Načrt za okrevanje in odpornost 2021 namenja veliko sredstev za digitalizacijo in izboljšanje 

sistema e-komuniciranja in mobilnih spletišč, ne uvaja pa izobraževanje ranljivih družbenih 

skupin, ki bi bile sistematično in dolgotrajno deležne usposabljanja za uporabo mobilnih 

spletišč.  

Epidemija COVID-19 je nesorazmerno prizadela odrasle ljudi z ovirami; mnogi so izgubili 

službo ali bili začasno suspendirani z dela; preživeti so morali z dohodkom, ki je bil pod 

minimalnimi življenjskimi stroški; pomanjkanje socialnih stikov in posledično čustvene in 

psihične stiske. Vse to kaže, da sta dohodek in revščina v intersekciji z oviranostjo velik 

problem in je v to potrebno usmeriti maksimalno pozornost. 
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Epidemija COVID-19 je razkrila tudi šibek sistem zdravstvenega in socialnega varstva; šibko 

informacijsko in komunikacijsko dostopnost, revščino in socialno izključenost ljudi z ovirami; 

obsežnejše in intenzivnejše težave z duševnim zdravjem v tej družbeni skupini; pomanjkanje 

podpornih sistemov v skupnosti in deinstitucionalizacije; pomanjkanje protokolov in navodil 

za delo z ljudmi z ovirami. Vsa ta področja so pereča in jih je potrebno absolutno izboljšati. 

- Na področju starih ljudi 

V domove je potrebno uvesti različne oblike laičnega in profesionalnega neodvisnega 

zagovorništva in samozagovorništva, kar bi okrepilo vlogo stanovalk in stanovalcev. Razmisliti 

je potrebno o neodvisnem centru za zagovorništvo, ki bi bil namenjen starim ljudem na 

splošno (ne nujno le v domovih starejših) in bi lahko interveniral tako v formalnih postopkih, 

kot tudi v manj formalnih situacijah, kjer se poraja diskriminacija. 

Starost sama po sebi ali dodatna oviranost (npr. demenca) ne sme postati ovira za možnost 

sodelovanja starih ljudi v odločitvah o pomembnih vidikih življenja. Zato je potrebno razvijati 

in uvajati oblike odločanja s podporo tako v institucionalne kot skupnostne oblike oskrbe. Še 

zlasti to velja za najbolj ranljive starejše ljudi, ki potrebujejo več podpore pri samostojnem 

življenju, med katere spadajo tudi stanovalci negovalnih in varovanih oddelkov domov. Njihov 

glas je potrebno še zlasti okrepiti in narediti viden. 

Potrebno je tudi ustaviti refrensko ponavljanje tega, da je treba zgraditi še več domov, temveč 

da potrebujemo boljšo in zmogljivejšo mrežo služb in storitev na terenu, tam, kjer ljudje živijo 

– več oskrbe na domu, osebne asistence, koordinirane oskrbe, oskrbovanih stanovanj in več 

vložka v neformalne oblike oskrbe. Obenem pa je potrebno izboljšati tudi razmere v samih 

ustanovah tako, da bodo omogočale individualizacijo, oskrbo po osebni meri, maksimalno 

uporabniško moč odločanja o storitvah.  

S pregledom dostopnih podatkov je bilo mogoče pokazati na institucionalno dimenzijo 

epidemije. Čeprav koronavirus ni klasična institucionalna okužba, ima nekatere take 

značilnosti, saj je bila največja stopnja okužb in umrljivosti prav v domovih starejših in 

socialnovarstvenih zavodih, ki bi jo lahko preprečili z deinstitucionalizacijo in dolgotrajno 

oskrbo v skupnosti. Te ustanove tudi niso bile ustrezno pripravljene in opremljene, da bi lahko 

učinkovito preprečevali okužbe.  



STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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V različne vladne strokovne skupine in strokovne ekipe za preprečevanje in blažitev posledic 

epidemije je treba poleg zdravstvenih delavcev in politikov vključiti starejše in njihova 

združenja, ljudi z ovirami, aktiviste, socialne delavke in druge ključne nezdravstvene poklice. 

- Na področju oskrbe in šolanja otrok in mladostnikov z ovirami  

Dokončati je potrebno proces deinstitucionalizacije tako, da se obenem z zapiranjem zavodov, 

odpre dovolj skupnostnih, neinstitucionaliziranih oblik namestitev.  

Poleg stanovanjskih skupin bi kazalo vložiti napore v razvijanje možnosti za rejniške družine z 

intenzivno oskrbo. Ljudje, ki zagotavljajo oskrbo v teh družinah, pa bi potrebovali več 

izobraževanja, podporo in spremljanje strokovnjakov. 

Alternativa zapiranju otrok, ki je še posebej etično sporno in neustrezno, je razvijanje in 

uporaba že znanih oblik podpor (terapevtski tabori, podporne skupine, intenzivna rejništva, 

idr.), ki omogočajo otrokom in mladostnikom s potrebo po bolj intenzivni pomoči in 

spremljanju, da pridobivajo izkušnje in okrevajo v običajnem okolju.  

Omogočati je potrebno sodelovanje otrok v postopkih, ki zadevajo odločitve, kje bodo živeli. 

Za to je potrebno okrepiti njihov glas in vpliv, prilagoditi postopke in odstraniti druge ovire, 

kot tudi izobraziti strokovnjake. Zagotoviti je potrebno mehanizme, ki jim bodo omogočali 

učinkovite pritožbe nad odločbami o namestitvah, tako da ta pravica ne bo le na papirju 

(zagovorništvo).  

Uvesti bi morali prepoved vključevanja predšolskih in šoloobveznih otrok v dnevne centre 

socialnih zavodov in začeti vključevati predšolske otroke v skupne (ali razvojne) oddelke v 

vrtcu, šoloobvezne otroke, tudi otroke z intelektualnimi, telesnimi ali senzornimi ovirami, pa 

v osnovne šole svojega šolskega okoliša. 

V prehodnem obdobju je potrebno osnovne šole s prilagojenim programom združiti z 

osnovnimi šolami šolskega okoliša, v katerem se nahajajo. To ne bi bilo le bolj etično in v duhu 

politike inkluzije, ampak tudi bolj ekonomično. Tudi prehajanje otrok med programi bi tako 

bilo olajšano.  

Podobno bi bilo potrebno prepovedati izobraževanje in usposabljanje tudi otrok starejših od 

15 let (po zaključeni 9-letni obvezni šolski obveznosti) v šolah s prilagojenim programom v 

»splošnih« programih usposabljanja za otroke (mladostniki od 15 do 18 let) z motnjami v 
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duševnem in telesnem razvoju. Njihovo šolanje bi morali zagotoviti v šolah in centrih 

poklicnega in srednješolskega izobraževanja.  

Laično in strokovno javnost je treba seznanjati in ozaveščati, da so poleg pridobivanja znanja 

in izobrazbe, ostali cilji izobraževanja enako pomembni za kvalitetno in dostojno življenje v 

skupnosti in sobivanje z ostalimi. Pomembno je osveščevalno in zagovorniško delo s starši in 

javnostmi. 

Zagotoviti je potrebno fizično pomoč in asistenco mladostnikom in odraslim za življenje v 

skupnosti – bivanje v družinah, samostojno bivanje v skupnostih stanovalcev, samostojno 

bivanje z asistenco. 

Družina z otrokom z ovirami naj dobi pomoč v višini in obsegu povečanih potreb družine glede 

na oviranost otroka. Tudi družine z otroci z manjšimi težavami v razvoju morajo biti deležne 

pomoči.  

- Družinska politika  

Podpora družinam bi morala upoštevati pravice žensk in moški do plačane zaposlitve in ne bi 

smela biti usmerjena tako, da bi morebiti ženske bile manj spodbujane, da bi ostajale v plačani 

zaposlitvi (zaradi pomanjkanja vrtcev, visokega plačila vrtcev, nizkih plač ipd. ) 

Družinska  politika bi morala poudarjati predvsem stanovanjsko politiko.  

- Ženske 

Plačna vrzel  se je med leti 2010 in 2017 povečala za 8%, kar je bilo največje povečanje v 

državah EU-28; potrebno se je osredotočiti na zmanjševanje plačne vrzeli.  Stopnja tveganja 

revščine žensk je v zadnjih letih v Sloveniji ves čas večja od stopnje tveganja moških. Ženske 

zaslužijo v povprečju 89€ manj kot moški.  

V letih od 2015 je bila stopnja tveganja revščine za ženske  vsako leto za okoli 3% višja kot za 

moške. Potrebno je zmanjšati tveganje revščine za ženske.  

Nasilje nad ženskami je visoko, povečujejo se prijave v zvezi s spolnim nadlegovanjem.156  

- Na področjih spolna usmerjenost, spolni izraz, spolna identiteta, spolne značilnosti 

 
156 Zaviršek, Darja (2020) Nasilje nad ženskami zaradi spola: #jaztudi in drugi upori v neopatriarhatu. Revija 
DIALOGI, številka 9. str. 72-84.  
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Postopek pravnega priznanja spola bi moral biti dostopen vsem osebam, ki ga potrebujejo in 

bi moralo biti zasnovano na samoidentifikaciji osebe in posamezničini_kovi osebni odločitvi 

za pravno priznanje svojega spola.  

V zdravstvu pa bi se morali uveljaviti standardi zdravstvene oskrbe za transspolne, 

transseksualne in cisspolno nenormative osebe. Krepiti je potrebno trenutno še šibke 

kompetence strokovnjakov v konzilijih, ki odločajo v konkretnih primerih. Skrajšati pa je 

potrebno tudi čakalne dobe za pregled pri specialistu, zaradi katerih so ljudje primorani živeti 

v nesmiselnem trpljenju, ki ga povzroča disforija. 

Posebno pozornost je potrebno nakloniti vprašanje diskriminacije zaradi interspolnosti, saj 

spolnih značilnosti Zagovornik načela enakosti še ne upošteva kot osebne okoliščine. 

Potrebno je dodati torej spolne značilnosti med osebne okoliščine (kot so spolna usmerjenost, 

spolni izraz, spolna identiteta).  

Delovati je potrebno v smeri prepovedi medicinskega posega v primeru mladoletnih 

interspolnih oseb, kadar poseg ni zdravstveno nujen in se mu je mogoče izogniti ali odložiti, 

dokler oseba ne more dati informirane privolitve; 

Uvedba pravnih sredstev za učinkovit boj proti zločinom iz sovraštva, ki vsebujejo izrecno 

omembo vseh okoliščin (spolna usmerjenost, spolna identiteta, spolni izraz in spolne 

značilnosti)  

Potrebno je nadaljevati prizadevanja Zagovornika za preseganje razlikovanja istospolne ali 

heterospolne življenjske skupnosti, ki temelji izključno na spolu partnerjev in/ali njuni spolni 

usmerjenosti, kar predstavlja diskriminacijo, vključno z dostopom do skupne posvojitve.  

Potreba LGBTI+ je, da bi se vse javne službe (svetovalne službe, CSD, zdravstvo idr.) odzivale 

strokovno in brez predsodkov, in znale ustaviti nadlegovanje in nasilje, ko se pojavita. Izkušnje 

so pogosto prav nasprotne, spolno stereotipni odzivi strokovnjakov so pravilo. Ozaveščevalne 

akcije in sistematično izobraževanje strokovnjakov, zlasti tistih, ki so v stiku z ranljivejšimi 

skupinami znotraj LGBTI+, kot so otroci in mladi v šolskem okolju, brezdomni ali starejši 

LGBTI+, se zdijo nujne in pot v pravo smer. 

Društvo Parada ponosa s programom SQVOT - program za zmanjševanje tveganja za 

brezdomnost in stanovanjsko izključenost LGBTIQ+ mladih odgovarja na potrebe brezdomnih 

LGBTI+ mladih s ponujanjem kratkotrajnih kriznih namestitev s strani prostovoljcev, 
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vključenih v njihovo mrežo. Čeprav so potrebe po namestitvah za vse starostne skupine 

mladih, je projekt zaradi zakonskih omejitev omejen le na mlade po 18. letu. Tako je oskrba 

mladih pod 18 leti še vedno omejena.  
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OSVEŠČEVALNA KAMPANJA 

POTEK DELA 

1. Delo smo začeli z organizacijo skupine v mesecu avgustu in organizirali uvodni pogovor, kjer 

je bila študentski ekipi obrazložena naloga. Delo smo začeli v septembru, medtem je ekipa 

dobila temeljna strokovna dela o komunikologiji, javnem sporočanju pri akcijah za socialno 

spremembo, in osnovah usmerjene osveščevalne sporočilne tehnike. 

2. Okviri naloge so bili določeni kot: 

• prvenstveno namenjeni ciljni publiki mladih 

• obsegajoči tematike/sporočila, ki prizadevajo predvsem ranljive skupine 

• obsegajoči tematike/sporočila, ki posebej naslavljajo/razkrinkavajo ideologije 

dehumanizacije 

3. Organizirali smo tri tedenske zoom sestanke celotne skupine, kjer smo zaporedoma: 

• določili tematike osveščanja 

• obrazložili splošna načela osveščevalnega sporočanja (nežaljivost, opolnomočenje, 

proaktivnost) 

• zadolžili posameznike za izdelavo prvih osnutkov 

• pregledali prve osnutke, ki jih je prispevala vsaka članica/član 

• prediskutirali gradivo in naredili izbor za končno obdelavo 

• razdelili ekipo na skupine s 4 člani, ki so prevzeli enake deleže tematik/sporočil 

4. V nadaljevanju je delo potekalo z dvema tedenskima sestankoma ožjih skupin in enim 

tedenskim sestankom celotne ekipe. Vse delo se je sproti beležilo oz. potekalo v za to odprtem 

google dokumentu. Vse sestanke skupin in ekipe smo snemali na platformi zoom in povezave 

na posnetke delili z vsemi člani ekipe v istem google dokumentu. 

5. Izdelke ožjih skupin smo na skupnem sestanku ekipe obdelali, evidentirali glede na 

tematiko/sporočilo, in analizirali: 

• razpon sporočil 

• čim bolj ekonomično izraznost 



STRUKTURNA DISKRIMINACIJA KOT OVIRA PRI DOSEGANJU CILJA DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA VSE 
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• sporočilnost in uporabljene jezikovne tehnike (sleng, narečje, pogovorni jezik, rime, 

meme z lojtrcami v slogu socialnih medijev ) 

• emocionalni učinek in potrebo po grafični opremi izdelanih gesel (slike, risbe) 

6. Na naslednjih skupnih sestankih smo pretresli vsako sporočilo posebej in izbrusili jezikovni 

in sporočilni izraz. Ekipa je v ožjih skupinah pripravila provizorne šablone sporočil kot pripravo 

na preverjanje razpoznavnosti/učinkovitosti osveščevalnih sporočil. Posebej smo pretresli 

tudi možnost, da bi se vse ali najuspešnejše izmed 46 predlog, če jih bo naročnik uporabil, 

lahko v slikovnem delu izvedle kot minimalistična karikaturna risba. 

7. Dr. Kovič-Dine je s študentkami in študenti Pravne fakultete, kot je bilo predvideno v načrtu 

izvedbe projekta, opravila razpravo v živo, kjer so pregledali vse predloge in zapisniško 

evidentirali pripombe, ki jih je nato skupina s FDV upoštevala in izdelala končne variante ter 

jih opremila z razlagalnimi opombami pod vsako sličico. 

8. Dodatno smo potem zaprosili še skupino študentk in študentov 3. letnika FSD, naj gradivo 

pregledajo in ocenijo ter komentirajo v enotnem formularju.  

Povezava na izdelano gradivo: https://docs.google.com/presentation/d/1vByB7NjW0-

EOztbzb-8Qhl1yW1PpPCPcjPieGRD1kes/edit#slide=id.g1025a063027_1_0 

Končne ocene izdelkov: 

PRILOGA 12 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1vByB7NjW0-EOztbzb-8Qhl1yW1PpPCPcjPieGRD1kes/edit#slide=id.g1025a063027_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1vByB7NjW0-EOztbzb-8Qhl1yW1PpPCPcjPieGRD1kes/edit#slide=id.g1025a063027_1_0
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