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POVZETEK 

 
V primerjavi z indeksom enakosti spolov v Evropski uniji (EU) je raven enakosti spolov v 

Sloveniji rahlo višja od povprečja v EU. Kljub doseženemu napredku pa ostajajo izzivi, 

s katerimi se bo treba spopasti. 

 

Splošni okvir za odpravo diskriminacije, kamor sodi tudi enakost spolov, je bil sprejet 

na prelomu tisočletja v procesu pristopa Slovenije k EU. Obstoječi podatki kažejo, da 

Slovenija kljub vzpostavljeni zakonodaji še vedno ni zagotovila učinkovitega sistema za 

varstvo pred diskriminacijo. 

 

Zgodovinsko gledano so kazalniki, ki merijo delovno aktivnost, prikazovali boljše 

rezultate pri moških kot pri ženskah, stanje v samostojni Sloveniji pa je na splošno 

sledilo tem vzorcem. Sedanja gospodarska kriza je v obdobju med letoma 2008 in 2013 

vplivala na manjšo stopnjo udeležbe na trgu dela in manjšo stopnjo zaposlenosti, vendar 

sta bili pri moških obe stopnji za več kot 10 odstotnih točk višji kot pri ženskah. Glede 

stopnje brezposelnosti je mogoče ugotoviti, da se je splošni zgodovinski vzorec spremenil v 

letih 2009 in 2010, ko je stopnja brezposelnosti med moškimi presegla stopnjo 

brezposelnosti med ženskami. Do tega je prišlo zaradi gospodarske krize, ki je najprej 

prizadela panoge, kot je gradbeništvo, ki zaposlujejo pretežno moške. Država se je na 

gospodarsko krizo odzvala z varčevalnimi ukrepi, ki so prizadeli zlasti ženske: v letih 2012 

in 2013 je bila stopnja brezposelnosti med ženskami ponovno višja kot med moškimi. V 

Sloveniji je za starejše osebe, zlasti ženske, značilna izjemno nizka stopnja zaposlenosti, 

starejše ženske pa predstavljajo tudi eno od družbenih skupin, ki so najbolj izpostavljene 

tveganju revščine in socialne izključenosti. 

 

V nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) se je od žensk pričakovalo, 

da bodo dejavne tako na trgu delovne sile kot v zasebnem življenju, medtem ko na 

področju tradicionalne vloge spolov v zasebnem življenju ni bilo zaslediti opaznega 

napredka. V samostojni Sloveniji, zlasti po letu 2000, so javni organi uvedli nekatere 

ukrepe za odpravo omenjenega stanja, vendar je bila njihova uspešnost omejena. 

Opravljanje nalog v zasebnem življenju (npr. skrb za otroke, vsakodnevna gospodinjska 

opravila) je večinoma še vedno v domeni žensk. 

 

Slovenija v prvih petnajstih letih svoje samostojnosti ni imela nikakršnih ženskih kvot, 

zastopanost žensk na političnih vodilnih položajih je bila nizka. Zaradi pritiskov, tudi s strani 

organizacij civilne družbe, je država sredi prejšnjega desetletja spremenila zakonodajo in 

določila spolne kvote za različne vrste volitev, razen za volitve v Državni svet Republike 

Slovenije, tj. zgornji dom slovenskega parlamenta. Razpoložljivi podatki kažejo, da je na 

številnih področjih sicer prišlo do napredka, vendar delež žensk na političnih vodilnih 

položajih še vedno ne odraža njihovega deleža v celotnem prebivalstvu. 

 

Delež žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu je bil vseskozi nizek. Prav tako so 

ženske slabo zastopane na vodilnih položajih organizacij, ki zastopajo delavce in 

delodajalce.  

 

V Sloveniji je bilo nasilje zaradi spola tradicionalno obravnavano v okviru sistema 

kazenskega pravosodja, ki se osredotoča na kaznivo dejanje in storilca kaznivega dejanja, 

ne pa na žrtev nasilja. Potrebam žrtev nasilja se več pozornosti posveča v zadnjem 

času. Leta 2003 je policija pridobila pooblastila za izrekanje ukrepa prepovedi približevanja, 
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če obstajajo razlogi za sum, da bo kršitelj ogrozil življenje, osebno varnost ali svobodo 

osebe, s katero je ali je bil v bližnjem razmerju. 

 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini iz leta 2008 je bil prvi celoviti zakonodajni 

odziv na potrebe žrtev nasilja. Eden od ciljev tega zakona je bil preusmeriti pozornost 

kazenskega postopka s storilca kaznivega dejanja na žrtev in podporo, ki jo ta potrebuje. 

Na splošno je področje nasilja v družini najbolj celovito urejeno v zakonodajnih aktih in 

politikah, na tem področju je vzpostavljenih in zagotovljenih tudi večina storitev.  

 

Kljub sprejetju razmeroma celovitega pravnega in političnega okvira, zlasti na področju 

preprečevanja nasilja v družini, pa obstaja vrsta izzivov, s katerimi se bo treba soočiti, 

kot so na primer pravna neskladja in praktične ovire na področju izvrševanja ukrepov o 

prepovedi približevanja, ki se izrekajo kršiteljem, in mile kazni, ki so jih ti deležni, dejstvo, 

da ženske v Sloveniji zaradi pomanjkanja podpornih storitev nimajo enakega dostopa do 

tovrstnih storitev, in velika delovna obremenitev policistov, državnih tožilcev, sodstva in 

socialnih delavcev, ki prispeva k nižji kakovosti podpornih storitev, namenjenih žrtvam. 

 

Trgovina z ljudmi je bila prvič zakonsko prepovedana leta 2004, ko so bile sprejete 

spremembe takratnega kazenskega zakonika. Politiko na področju boja proti trgovini z 

ljudmi določajo akcijski načrti, ki jih pripravlja Medresorska delovna skupina za boj proti 

trgovini z ljudmi, tj. telo, ki ga je vlada ustanovila leta 2003. Ta skupina, ki jo sestavljajo 

predstavniki javnih organov in organizacij civilne družbe, je zadolžena tudi za spremljanje 

izvajanja akcijskih načrtov. Podporo žrtvam v praksi nudita nevladni organizaciji, ki izvajata 

tudi večino dejavnosti za povečevanje ozaveščenosti.  

 

Slovenija ima precej velikodušen okvir, ki ureja spolno in reproduktivno zdravje 

žensk ter njihove pravice. Ženskam je v sistemu zdravstvenega varstva na primarni 

ravni sicer zagotovljen neposreden dostop do ginekoloških storitev, vendar praksa kaže, da 

je ta na nekaterih lokalnih območjih otežen ali posebej slab. Število umetnih prekinitev 

nosečnosti se v Sloveniji zmanjšuje, država pa dosega dobre rezultate tudi na področju 

dostopa žensk tako do postopkov za umetno prekinitev nosečnosti kot tudi do tehnologij za 

oploditev z biomedicinsko pomočjo. Vseeno obstaja bojazen, da bodo sprejeti varčevalni 

ukrepi ženskam iz prikrajšanih skupin onemogočili dostop do teh storitev. Prav tako 

zaskrbljujoče je dejstvo, da je samskim ženskam in ženskam v istospolnih partnerstvih 

onemogočen dostop do tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo. 
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1. SPLOŠNE INFORMACIJE  

KLJUČNE UGOTOVITVE 

 Žensko oziroma feministično gibanje je civilnodružbeno gibanje z najdaljšo 

tradicijo v Sloveniji. To gibanje je bilo dejavno v državah nekdanje Jugoslavije in je 

pomembno prispevalo k vzpostavljanju politike enakosti spolov v samostojni državi, 

zlasti k njeni institucionalizaciji. 

 Splošni okvir za odpravo diskriminacije, kamor sodi tudi enakost spolov, je bil 

sprejet na prelomu tisočletja v procesu pristopa Slovenije k EU.  

 Kljub veljavni zakonodaji na tem področju pa nacionalni mehanizem za 

zagotavljanje enakosti spolov vsebuje celo vrsto resnih pomanjkljivosti. Na 

ravni vlade so se naloge, povezane z oblikovanjem in vodenjem politike, prenesle z 

urada vlade na sektor znotraj enega od ministrstev, pri čemer je prišlo tudi do 

zmanjšanja števila zaposlenih, ki delajo na področju enakih možnosti. Komisija je 

sprožila tudi postopek za ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila neodvisnost organa 

za enake možnosti od vlade. Poleg tega pristojni organi prejmejo v obravnavo le 

majhno število zadev. Omenjeni elementi kažejo, da Slovenija ni zagotovila 

učinkovitega sistema varstva pred diskriminacijo. 

 V zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov (t.i. gender mainstreaming) je 

mogoče ugotoviti, da so se najpomembnejše dejavnosti v Sloveniji pogosto izvajale 

v okviru posameznih projektov in s podporo skladov EU.  

 

1.1. Ozadje 

 

Žensko oziroma feministično gibanje (nekateri strokovnjaki obravnavajo feministično 

gibanje kot reformno gibanje znotraj ženskega gibanja, ki se osredotoča na izvor 

neenakosti med ženskami in moškimi) je civilnodružbeno gibanje z najdaljšo tradicijo 

v Sloveniji.1  

 

Prvi val feminističnega gibanja, ki je v Sloveniji potekal v drugi polovici 19. in prvih 

desetletjih 20. stoletja, se je zavzemal za uveljavitev volilne pravice žensk, enako plačilo, 

pokojninsko zavarovanje za vse delavce in delavke, odpravo diskriminacije v zasebnem 

življenju ter pravico do splava in enakopravno obravnavo otrok ne glede na to, ali so bili 

rojeni v zakonski ali zunajzakonski zvezi. Prav tako je spodbujal izobraževanje žensk ter 

enakost žensk in moških v politiki.2 

 

Med drugo svetovno vojno so se ženske organizacije osredotočale na človekoljubne 

dejavnosti in so bile tesno povezane z narodnoosvobodilnim gibanjem, ki se je borilo proti 

fašizmu in nacizmu. Leta 1942 so ženske na ozemlju, ki je bilo pod nadzorom 

narodnoosvobodilnega gibanja, dobile tudi volilno pravico. Po vojni je bila splošna 

                                                 
1 Jogan M. (2001) „Žensko gibanje“, v Enciklopedija Slovenije, zv. 15, Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 318–324; 
Leskošek V. (2009) „Nujnost feminističnih refleksij naraščajočih globalnih neenakosti“, v Dialogi, letn. 45, št. 
11/12, str. 111–122. 
2 Jogan M. (2001) „Žensko gibanje“, v Enciklopedija Slovenije, zv. 15, Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 318–324; 

Leskošek V. (2006) „Žensko gibanje in socialno delo“, v Zaviršek D, Leskošek V. (ur.) Zgodovina socialnega dela v 
Sloveniji: med družbenimi gibanji in političnimi sistemi, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, str. 39–60; Leskošek 
V. (2012) „Socialne pravice“, v Borec, letn. 64, št. 690–693, str. 238–240. 
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volilna pravica leta 1946 zagotovljena z ustavo takratne Jugoslavije. Ustava je 

zagotovila tudi enakopravnost žensk in moških v zakonski skupnosti, uzakonila razvezo 

zakonske zveze in predvidela enakopravno obravnavo otrok ne glede na to, ali so bili rojeni 

v zakonski ali zunajzakonski zvezi. Leta 1974 je takratna ustava zaščitila tudi pravico do 

splava.3  

 

Drugi val feminizma se je začel v poznih 70. letih in je doživel vrhunec v 80. letih 

prejšnjega stoletja. Čeprav je zahodno feministično gibanje vplivalo na feministično gibanje 

v nekdanji Jugoslaviji, tudi v Sloveniji, je feminizem ob koncu 70. let prejšnjega stoletja 

nastal kot posledica upora proti vladajoči Zvezi komunistov in njenemu paternalističnemu 

odnosu do žensk.4 

 

Slovensko feministično gibanje je pomembno prispevalo k vzpostavljanju politike enakosti 

spolov v samostojni državi, zlasti pa k njeni institucionalizaciji. Poskus konzervativnih 

političnih strank, ki so decembra 1991 v postopku sprejemanja slovenske ustave želele 

odpraviti pravico do splava, je bil odločilen dogodek, ki je združil feministične organizacije 

in večino političnih strank.5 To zavezništvo je prispevalo k ohranitvi pravice do svobodnega 

odločanja o rojstvu otrok, pa tudi k oblikovanju tedanje Komisije za žensko politiko, ki jo je 

leta 1990 ustanovil Državni zbor, medtem ko je vlada leta 1992 ustanovila takratni Urad za 

žensko politiko.6   

 

V 90. letih prejšnjega stoletja se je feministično gibanje z vidika institucionalizacije, 

formalizacije in profesionalizacije preoblikovalo v nevladne organizacije. Večina teh 

nevladnih organizacij se danes ukvarja s preprečevanjem nasilja zaradi spola, zlasti pa 

nasilja v družini.7 Dejavnosti teh nevladnih organizacij so bile bistvenega pomena za 

umeščanje zornega kota žrtev nasilja v javne programe, prav tako pa so imele pomembno 

vlogo pri razvoju zakonodaje na tem področju. Področje nasilja v družini je najbolj celovito 

urejeno v zakonodajnih aktih in politikah, na tem področju pa je vzpostavljenih in 

zagotovljenih tudi večina storitev. 

 

Splošni pravni okvir na področju enakosti spolov in nediskriminacije je bil sprejet 

med procesom pristopa Slovenije k Evropski uniji, in sicer kot del prenosa pravnega 

reda Skupnosti.8 Takrat je Državni zbor sprejel Zakon o enakih možnostih žensk in 

moških ter Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, pri čemer je prvi 

                                                 
3 Jogan M. (2001) „Žensko gibanje“, v Enciklopedija Slovenije, zv. 15, Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 318–324; 
Lokar S. (2009) „Demokracija brez žensk in kako jo spremeniti“, v Borec, letn. 61, št. 657–661, str. 284–292. 
4 80. leta prejšnjega stoletja veljajo za „zlato dobo“ feminizma v Sloveniji, izraz „feminističen“ pa je sčasoma 
prevladal v nazivih različnih skupin in gibanj. Spolne vloge, razlike v plačilu glede na spol, neenakopravna 
zastopanost v političnem odločanju, zlasti nasilje v družini, so bila ključna vprašanja, s katerimi se je takrat 
ukvarjalo feministično gibanje. Glej: Jogan M. (2001) „Žensko gibanje“, v Enciklopedija Slovenije, zv. 15, 
Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 318–324; Jalušič V. (2002) Kako smo hodile v feministično gimnazijo, Ljubljana, 
*cf; Dobnikar M. (2009) „Gibanje proti nasilju nad ženskami med feminizmom in socialnim delom“, v Dialogi, letn. 
45, št. 11/12, str. 98–110; Ule M. (2009) „O vzpostavljanju feminističnega gibanja in ženskih študij v Sloveniji“, v 
Dialogi, letn. 45, št. 11/12, str. 69–81.  
5 Jalušič V. (2002) Kako smo hodile v feministično gimnazijo, Ljubljana, *cf.  
6 Humer Ž. (2007) „Europeanization and the Equal Opportunities Policy in Slovenia“ (Evropeizacija in politika 
enakih možnosti v Sloveniji) v Fabian K. (ur.), Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe 
(Globalizacija: Pogled iz srednje in vzhodne Evrope), Elsevier, JAI Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, 
New York, Oxford, Pariz, San Diego, San Francisco, Singapur, Sydney, Tokio. 
7 Jalušič V. (2002) Kako smo hodile v feministično gimnazijo, Ljubljana, *cf; Dobnikar M. (2009) „Gibanje proti 
nasilju nad ženskami med feminizmom in socialnim delom“, v Dialogi, letn. 45, št. 11/12, str. 98–110.  
8 Humer Ž. (2007) „Europeanization and the Equal Opportunities Policy in Slovenia“ (Evropeizacija in politika 

enakih možnosti v Sloveniji) v Fabian K. (ur.), Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe 
(Globalizacija: Pogled iz srednje in vzhodne Evrope), Elsevier, JAI Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, 
New York, Oxford, Pariz, San Diego, San Francisco, Singapur, Sydney, Tokio, str. 317–319. 
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služil kot podlaga za sprejetje najpomembnejšega dokumenta o politiki na področju 

enakosti spolov.9   

1. julija 2014 je v Sloveniji živelo 1.040.204 žensk, kar predstavlja 50,46 odstotka 

celotnega prebivalstva.10 

 

Po podatkih indeksa enakosti spolov v Evropski uniji (EU) se Slovenija uvršča med 

države članice EU z nadpovprečno stopnjo enakosti spolov. Slovenija presega 

povprečje v EU na področjih dela (udeležba, segregacija in kakovost dela), denarja 

(finančna sredstva, ekonomski položaj), znanja (stopnja izobrazbe in segregacija, 

vseživljenjsko učenje) in časa (dejavnosti oskrbe, družbene dejavnosti), medtem ko se pod 

povprečje v EU uvršča na področjih moči (politična moč, ekonomska moč) in zdravja 

(zdravstveno stanje, dostop do zdravstva).11  

 

1.2. Enakost spolov v pravu in politiki 

 

V tem delu je predstavljen splošni pravni in politični okvir enakosti spolov. Tabela, ki 

povzema razvoj zakonodaje in spremembe nacionalnega mehanizma za zagotavljanje 

enakost spolov, se nahaja na koncu tega poglavja, dodatne informacije o zakonodaji in 

politikah, ki zajemajo konkretna področja, pomembna za zagotavljanje enakosti spolov, pa 

so na voljo v 2. poglavju. 

 

1.2.1. Glavni zakonodajni akti in politike 

 

Splošni okvir za odpravo diskriminacije, kamor sodi tudi enakost spolov, je bil sprejet na 

prelomu tisočletja v procesu pristopa Slovenije k EU. 

 

Leta 2002 je Državni zbor sprejel Zakon o enakih možnostih moških in žensk. Cilj tega 

zakona je določiti splošno podlago za izboljšanje položaja žensk in zagotavljanje enakih 

možnosti žensk in moških na političnem, ekonomskem, socialnem in izobraževalnem 

področju ter na drugih področjih družbenega življenja.12 Zakon prepoveduje neposredno 

in posredno diskriminacijo ter omogoča izvajanje splošnih in posebnih ukrepov, 

potrebnih za doseganje enake obravnave in enakih možnosti žensk in moških.  

 

Zakon prav tako omogoča delovanje zagovornika oziroma zagovornice enakih 

možnosti žensk in moških, tj. organa, zadolženega za obravnavo primerov diskriminacije 

zaradi spola. Ta organ je formalno deloval do septembra 2008, ko je vlada imenovala 

enotnega zagovornika načela enakosti, ki obravnava primere vseh ustreznih oblik 

diskriminacije, vključno z diskriminacijo na podlagi spola (več informacij o tem organu je na 

voljo v nadaljevanju). Konec leta 2014 tako ni bilo posebnega organa, ki bi bil zadolžen za 

obravnavo primerov diskriminacije zaradi spola, kot to zahteva Zakon o enakih možnostih 

žensk in moških.   

 

                                                 
9 Glej: Direktivo 76/207/EGS (in vse nadaljnje spremembe); Direktivo 86/378/EGS; Direktivo 2000/43/ES; 
Direktivo 2000/78/ES. Omenjene direktive so bile leta 2007 spremenjene z Direktivo 2004/113/ES; Direktivo 
2006/54/ES.  
10 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
11 http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index; eige.europa.eu/apps/gei/content/EIGE-Gender-Equality-

Index-2010.xlsx. Dostop do vseh povezav je bil opravljen 9. februarja 2015.  
12 Enakost spolov v skladu s tem zakonom med drugim pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh 
področjih javnega in zasebnega življenja in da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic. 

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
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Zakon prav tako nalaga vladi, naj Državnemu zboru predloži predlog resolucije o 

nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških: nacionalni program 

določi temeljne politike enakih možnosti, cilje ter ukrepe za dosego ciljev na posameznih 

področjih družbenega življenja, organe, odgovorne za izvajanje teh ukrepov, ter podatke, 

ki se bodo zbirali, analizirali in izkazovali ločeno po spolu. Vlada sprejme tudi dvoletne 

periodične načrte, tj. izvedbene akte nacionalnega programa, ki za posamezno področje 

družbenega življenja opredelijo potrebne aktivnosti.13 

 

Državni zbor je leta 2005 sprejel prvi nacionalni program za obdobje do leta 2013 in 

z njim določil splošne strateške ter konkretne cilje na področju enakosti spolov v tem 

obdobju izpolnjeni.14  

 

Leta 2004 je Državni zbor sprejel Zakon o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja, ki je krovni zakon na področju preprečevanja diskriminacije. Sprejet je bil 

za zagotavljanje „enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in 

obveznosti ter pri uresničevanju njegovih temeljnih svoboščin na katerem koli področju 

družbenega življenja, zlasti pa še na področju zaposlovanja, delovnih razmerij, vključevanja 

v sindikate in interesna združenja, vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti, dostopa do 

dobrin in storitev ter oskrbe z njimi, in sicer ne glede na njegove osebne okoliščine, kot so 

narodnost, rasa ali etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali 

drugo prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj 

ali druge osebne okoliščine“. Zakon prav tako prepoveduje neposredno in posredno 

diskriminacijo, nadlegovanje na delovnem mestu, napeljevanje k diskriminaciji in 

viktimizacijo.15 

 

1.2.2. Nacionalni mehanizem za zagotavljanje enakosti spolov  

 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških iz leta 2002 je tedanji vladni Urad za enake 

možnosti postavil v središče nacionalnega mehanizma za zagotavljanje enakosti spolov. 

Urad je bil zadolžen za vrsto pomembnih nalog, kot so: spremljanje izvajanja določb 

Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi; 

spremljanje posameznih področij družbenega življenja z vidika enakosti spolov ter priprava 

predlogov za sprejem oziroma spremembo zakonov in drugih predpisov ter sprejem drugih 

                                                 
13 Zakon o enakih možnostih žensk in moških, 21. junij 2002, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3418, neuradno prečiščeno besedilo.  
14 Sem med drugim sodijo: ustrezna organizacijska struktura in sposobnost kadrov za učinkovito izvajanje 
integracije načela enakosti spolov (t.i. gender mainstreaming); enake možnosti žensk in moških pri zaposlovanju 
in delu (za zmanjšanje pojavov diskriminacije na podlagi spola pri zaposlovanju in poklicih, zmanjšanje razlik v 
stopnjah zaposlenosti in brezposelnosti med ženskami in moškimi; usklajenost poklicnega in zasebnega življenja 
(za izboljšanje javnih in podpornih storitev za zagotavljanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja); 
vzgoja za enakost spolov ter spodbujanje enakih možnosti žensk in moških v vzgoji in izobraževanju; kakovostno 
zdravstveno varstvo, prilagojeno potrebam žensk in moških; socialna vključenost in zmanjšanje revščine žensk in 
moških; enakovredna delitev družinskega dela med ženskami in moškimi ter odgovorno partnerstvo in 
starševstvo; sistemska ureditev preprečevanja nasilja nad ženskami (za izboljšanje obravnave žensk, ki so žrtve 
nasilja, in storilcev nasilnih dejanj); preprečevanje trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja zaradi prostitucije in 
pornografije; uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških v političnem odločanju (za povečanje 
zastopanosti in udeležbe žensk na vseh ravneh političnega odločanja ter ustvarjanje politične kulture, ki temelji na 
enakosti spolov); zastopanost žensk in moških na imenovanih položajih v javni upravi in pravosodju; zastopanost 
žensk in moških na položajih odločanja na družbeno-ekonomskem področju (za povečanje zastopanosti žensk na 
položajih odločanja v gospodarstvu, sindikatih, združenjih in drugih organizacijah). Glej: Resolucija o nacionalnem 
programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO29.  
15 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 22. april 2004, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na : 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2004-01-2295, neuradno prečiščeno besedilo. Glej: Direktivo 
76/207/EGS (in vse nadaljnje spremembe); Direktivo 86/378/EGS; Direktivo 2000/43/ES; Direktivo 2000/78/ES. 
Omenjene direktive so bile leta 2007 spremenjene z Direktivo 2004/113/ES; Direktivo 2006/54/ES.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3418,%20neuradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO29
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/:%20http:/www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%3fsop=2004-01-2295
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/:%20http:/www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%3fsop=2004-01-2295
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ukrepov, ki jih predloži vladi in ministrstvom; koordiniranje dejavnosti, namenjenih 

izvajanju integracije načela enakosti spolov, vključno z nudenjem strokovne podpore pri 

razvijanju ustreznih metod in tehnik; koordiniranje priprave nacionalnega programa za 

enake možnosti ter spremljanje njegovega izvajanja; dajanje pobud za raziskave in 

analize, potrebne za izvajanje nacionalnega programa; sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami, ki delujejo na področju enakih možnosti, in sofinanciranje njihovih 

projektov ali dejavnosti. 

 

Urad za enake možnosti je prenehal delovati leta 2012, ko je bil sprejet Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi,16 njegove naloge pa so bile 

prenesene na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in na njegovo 

novoustanovljeno Službo za enake možnosti in evropsko koordinacijo.17 Po izbruhu 

gospodarske krize je takratna vlada v sklopu varčevalnih ukrepov začela postopek 

institucionalne reorganizacije državne uprave, da bi znižala stroške njenega delovanja.18 

 

Trenutno se naloge nacionalnega mehanizma za zagotavljanje enakosti spolov izvajajo v 

nedavno ustanovljenem Sektorju za enake možnosti pri preimenovanem Ministrstvu za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V primerjavi s preteklim obdobjem 

se je število zaposlenih na področju enakih možnosti zmanjšalo.19 

 

V skladu z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških mora vsako ministrstvo 

imenovati koordinatorja oziroma koordinatorico za enake možnosti žensk in moških. 

Ta skrbi za izvajanje nalog, ki jih imajo ministrstva na področju enakosti spolov, in sodeluje 

z nacionalnim organom, pristojnim za politiko enakosti spolov. 

 

Koordinatorja oziroma koordinatorico za enake možnosti žensk in moških lahko imenujejo 

tudi samoupravne lokalne skupnosti. Lokalni koordinator lahko lokalnim oblastem, ko te 

sprejemajo razvojne načrte in druge odločitve, predloži predloge, povezane z enakostjo 

spolov. Po najnovejših podatkih je lokalnega koordinatorja oziroma koordinatorico 

imenovalo 42 od skupno 211 občin.20  

 

1.2.3. Organ za enake možnosti 

 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja iz leta 2004 predvideva imenovanje 

zagovornika oziroma zagovornice načela enakosti, tj. ustanovitev organa za enake 

možnosti, zadolženega za obravnavo primerov domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije. 

                                                 
16 Zakon o državni upravi, 31. maj 2002, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3225, neuradno prečiščeno besedilo. 
17http://www.non-discrimination.net/content/media/SI-31-
Office%20for%20Equal%20Opportunities%20Closed%20Down.pdf.  
18 http://imss.dz-rs.si/imis/cb0d2b250949942f52ab.pdf.  
19 Vlada Republike Slovenije (2014) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
Consideration of reports submitted by State parties under article 18 of the Convention: Fifth and sixth periodic 
reports of State parties due in 2013: Slovenia (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: Pregled 
poročil, ki jih v skladu s členom 18 konvencije posredujejo pogodbenice: Peto in šesto redno poročilo pogodbenic, 
ki ju je treba posredovati leta 2013: Slovenija), str. 8, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVN%2f5-
6&Lang=en. 
20 Vlada Republike Slovenije (2014) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
Consideration of reports submitted by State parties under article 18 of the Convention: Fifth and sixth periodic 
reports of State parties due in 2013: Slovenia (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: Pregled 
poročil, ki jih v skladu s členom 18 konvencije posredujejo pogodbenice: Peto in šesto redno poročilo pogodbenic, 

ki ju je treba posredovati leta 2013: Slovenija), str. 10, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVN%2f5-
6&Lang=en. (Pred kratkim je bila ustanovljena nova občina, kar pomeni, da je v Sloveniji sedaj 212 občin). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3225
http://www.non-discrimination.net/content/media/SI-31-Office%20for%20Equal%20Opportunities%20Closed%20Down.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/SI-31-Office%20for%20Equal%20Opportunities%20Closed%20Down.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/cb0d2b250949942f52ab.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en
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Pristojnosti zagovornika oziroma zagovornice vključujejo neodvisno nudenje pomoči žrtvam 

diskriminacije, neodvisne raziskave v zvezi z diskriminacijo in objavo neodvisnih poročil. 

Zagovornik obravnava primere domnevne diskriminacije na vseh predpisanih podlagah. Od 

septembra 2008 zagovornik formalno obravnava tudi primere diskriminacije zaradi spola.21 

Svoje naloge trenutno opravlja kot javni uslužbenec v Sektorju za enake možnosti znotraj 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Razpoložljivi podatki kažejo, da Slovenija kljub vzpostavljeni zakonodaji ni zagotovila 

učinkovitega sistema za varstvo pred diskriminacijo. V Sloveniji namreč pristojni organi 

redko obravnavajo primere diskriminacije zaradi spola. Zagovornik načela enakosti je na 

primer v letu 2012 prejel 75 pritožb, povezanih z diskriminacijo, pri čemer jih je bilo le šest 

povezanih s spolom/nosečnostjo.22  

 

V poročilu o nacionalnem mehanizmu za odpravo diskriminacije za leto 2011 je 

zagovornik opozoril, da je slovenski organ za enake možnosti dejansko organ, ki ga 

sestavlja in vodi en sam javni uslužbenec, ki ni neodvisen od oblasti, nima ločene postavke 

v državnem proračunu in je izpostavljen posegom oblasti. Po mnenju zagovornika je padec 

števila pritožb zaradi diskriminacije na podlagi spola, ki jih vložijo ženske, mogoče pripisati 

dejstvu, da je bil na položaj zagovornika imenovan moški, zaradi česar imajo ženske lahko 

zadržke glede prijavljanja viktimizacije.23  

 

Takšne in podobne pomisleke je upoštevala tudi Evropska komisija, ki je julija 2014 proti 

Sloveniji začela postopek za ugotavljanje kršitev, ker ta ni zagotovila ustrezne 

institucionalne ureditve v zvezi z organom za enake možnosti, ki bi bila v skladu z 

direktivami 2000/43/ES, 2004/113/ES in 2006/54/ES. Komisija je med drugim ugotovila, 

da ni jasno, ali je Sektor za enake možnosti, ustanovljen znotraj ministrstva, pristojnega 

za enake možnosti, pristojen za izvajanje raziskav na področju enakosti spolov. Tudi če je 

temu tako, pa ni jasno, ali je mogoče zagotoviti neodvisnost tovrstnih raziskav glede na to, 

da je omenjeni sektor del ministrstva. Komisija je v zvezi s položajem zagovornika 

načela enakosti ugotovila, da ta organ, ki ga sestavlja in vodi ena sama oseba in ne 

prejema nikakršne dodatne pomoči, ne more učinkovito obravnavati vseh prejetih pritožb in 

žrtvam zagotavljati ustrezne podpore. Prav tako je ugotovila, da zagovornik nima 

samostojnega proračuna in da neodvisnost ni zagotovljena niti v postopku imenovanja 

zagovornika oziroma zagovornice.24 

 

                                                 
21 Obravnava se zaključi s pisnim mnenjem, v katerem zagovornik navede svoje ugotovitve in oceno okoliščin 
primera v smislu obstoja kršitev prepovedi diskriminacije ter o tem obvesti obe strani. Zagovornik oziroma 
zagovornica lahko opozori na ugotovljene nepravilnosti in priporoči, kako naj se odpravijo, ter pozove 
domnevnega kršitelja oziroma kršiteljico, da ga v določenem roku obvesti o svojih ukrepih. Če ugotovljene 
nepravilnosti niso odpravljene ali ima domnevna kršitev vse znake diskriminacije, zagovornik oziroma zagovornica 
pošlje pisno mnenje pristojni inšpekciji. Glej: Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 22. april 2004, 
in vse nadaljnje spremembe, na voljo na : http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2004-01-2295, 
neuradno prečiščeno besedilo.  
22 Podatki, ki jih je zagovornik načela enakosti predložil na zahtevo. 
23 Zagovornik načela enakosti (2011) Letno poročilo zagovornika načela enakosti za leto 2010, Ljubljana, Urad za 
enake možnosti, na voljo na: http://www.zagovornik.gov.si/uploads/media/zagovornik_LP_2010_2.pdf.  
24 http://www.non-discrimination.net/content/media/SI-41-Infringement_Procedure.pdf.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2004-01-2295
http://www.zagovornik.gov.si/uploads/media/zagovornik_LP_2010_2.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/SI-41-Infringement_Procedure.pdf
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Tabela 1: Najpomembnejše zakonodajne spremembe, navedene v tem poglavju 

 

Zakon Glavna vsebina zakona 

Nacionalni mehanizem: 

vladni  

Organ za enake možnosti 

Zakon o enakih možnostih 

žensk in moških iz leta 

2002 

– spodbuja enakost na političnem, 

ekonomskem, socialnem in 

izobraževalnem področju ter na drugih 

področjih tako javnega kot tudi 

zasebnega družbenega življenja, 

– prepoveduje neposredno in 

posredno diskriminacijo, omogoča 

izvajanje splošnih in posebnih ukrepov, 

– vlada je zadolžena za pripravo 

nacionalnega programa za enake 

možnosti žensk in moških. 

Urad za enake možnosti 

 

Zagovornik enakih možnosti 

žensk in moških 

Zakon o uresničevanju 

načela enakega 

obravnavanja iz leta 2004 

– krovni akt na področju preprečevanja 

diskriminacije, 

– spodbuja enakost za vse (tudi spolov) 

na vseh področjih družbenega življenja, 

zlasti pa na področju zaposlovanja, 

delovnih razmerij, vključevanja v 

sindikate in interesna združenja, vzgoje in 

izobraževanja, socialne varnosti, dostopa 

do dobrin in storitev ter oskrbe z njimi, 

– prepoveduje neposredno in 

posredno diskriminacijo, 

nadlegovanje na delovnem mestu, 

napeljevanje k diskriminaciji in 

viktimizacijo. 

nov Zagovornik načela enakosti  

(ki obstaja sočasno z zagovornikom 

enakih možnosti žensk in moških); 

obe funkciji opravlja ena oseba (tj. 

javni uslužbenec). 

Od septembra 2008  Zagovornik načela enakosti je 

zadolžen tudi za obravnavo 

diskriminacije zaradi spola 

(zagovornik enakih možnosti žensk 

in moških formalno ne obstaja več). 

Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

državni upravi iz leta 2012 

 Ukinitev Urada za enake možnosti, 

naloge se prenesejo na Ministrstvo 

za delo, družino in socialne zadeve in 

njegovo novoustanovljeno Službo za 

enake možnosti in evropsko 

koordinacijo. 

Danes  Sektor za enake možnosti na 

preimenovanem Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

 

(v celotnem obdobju, obravnavanem 

v tej tabeli, je funkcijo zagovornika 

oziroma zagovornice / organa za 

enake možnosti opravljal en javni 

uslužbenec oziroma javna 

uslužbenka, zaposlen oziroma 

zaposlena na obstoječem uradu 

oziroma sektorju (Urad za enake 

možnosti, Služba za enake možnosti 

in evropsko koordinacijo, Sektor za 

enake možnosti)    
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1.2.4. Dejavnosti na področju enakosti spolov in integracije načela enakosti spolov 

 

V zvezi z integracijo načela enakosti spolov (t.i. gender mainstreaming) je mogoče 

ugotoviti, da so se najpomembnejše dejavnosti v Sloveniji pogosto izvajale v okviru 

posameznih projektov in s podporo skladov EU. Leta 2007 je takratni Urad za enake 

možnosti izvedel projekt z naslovom „Enakost spolov v lokalnem razvoju“. Projekt je 

vseboval pripravo smernic za integracijo načela enakosti spolov v lokalni razvoj, deset 

delavnic za prepoznavanje vprašanj, povezanih z enakostjo spolov, na lokalni ravni in eno 

delavnico o pripravi strategij za integracijo načela enakosti spolov na lokalni ravni, ki so 

bile namenjene javnim uslužbencem v lokalnih skupnostih, lokalnim socialnim delavcem, 

predstavnikom območnih služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter 

predstavnikom lokalnih nevladnih organizacij in vzgojno-izobraževalnih zavodov.25 

 
Leta 2007 in 2008 je takratni Urad za enake možnosti izvedel projekt, namenjen 

ozaveščanju javnosti o pomenu integracije načela enakosti spolov v državni upravi. Projekt 

je vseboval analizo uporabe orodij za zagotavljanje enakosti spolov v državni upravi, 

delavnice za visoke predstavnike državne uprave in usposabljanja za koordinatorje oziroma 

koordinatorice za enake možnosti in njihove namestnike v ministrstvih.26  

 

V obdobju od leta 2010 do leta 2012 sta Urad za enake možnosti in njegova naslednica, 

Služba za enake možnosti in evropsko koordinacijo, izvedla projekt z naslovom „Integracija 

načela enakosti spolov - Strateško“, ki je prav tako prejel podporo EU. Cilj projekta je bil 

vzpostaviti integracijo načela enakosti spolov ter presojo vpliva na spol kot del oblikovanja 

in izvajanja nacionalnih politik, zlasti politike razvojnega načrtovanja. Projekt je vključeval 

pobude za raziskave ter delavnice in druge dejavnosti. Te so med drugim prispevale k 

oblikovanju spletnega orodja za reševanje vprašanj enakosti spolov in pripravo smernic za 

integracijo načela enakosti spolov v politike razvojnega načrtovanja, tudi z namenom 

upoštevanja načela enakosti spolov pri pripravi proračuna.27   

                                                 
25http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/integracija_nacela_enakosti_spolov/akcije_uem/enakost_spol
ov_v_lokalnem_razvoju/index.html.  

26http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/integracija_nacela_enakosti_spolov/akcije_uem/udejanjimo_n

acelo_enakosti_spolov/index.html.  
27http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekti_iz_sredstev_eu/integracija_nacela_enak
osti_spolov_stratesko/.  

http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/integracija_nacela_enakosti_spolov/akcije_uem/enakost_spolov_v_lokalnem_razvoju/index.html
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/integracija_nacela_enakosti_spolov/akcije_uem/enakost_spolov_v_lokalnem_razvoju/index.html
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/integracija_nacela_enakosti_spolov/akcije_uem/udejanjimo_nacelo_enakosti_spolov/index.html
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/integracija_nacela_enakosti_spolov/akcije_uem/udejanjimo_nacelo_enakosti_spolov/index.html
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekti_iz_sredstev_eu/integracija_nacela_enakosti_spolov_stratesko/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekti_iz_sredstev_eu/integracija_nacela_enakosti_spolov_stratesko/
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2. TEMATSKA PODROČJA  

 

2.1. Ženske na trgu dela 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

 Na področju zaposlovanja je diskriminacija zaradi spola prepovedana s 

številnimi zakonodajnimi instrumenti. Z vidika zagotavljanja enake obravnave je 

področje zaposlovanja med najbolj celovito urejenimi področji življenja. Zakon o 

delovnih razmerjih med drugim prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo, 

spolno nadlegovanje na delovnem mestu in viktimizacijo. 

 Pristojni organi redko prepoznajo primere diskriminacije zaradi spola na področju 

zaposlovanja in prejmejo malo prijav tovrstnih primerov. Obstoječe ocene kažejo, 

da Slovenija kljub vzpostavljeni zakonodaji ni zagotovila učinkovitega sistema 

za varstvo pred diskriminacijo.  

 Zgodovinsko gledano so kazalniki, ki merijo delovno aktivnost, pri moških 

prikazovali boljše rezultate kot pri ženskah, stanje v samostojni Sloveniji pa je 

na splošno sledilo tovrstnim vzorcem. Sedanja gospodarska kriza je v obdobju od 

leta 2008 do leta 2013 povzročila znižanje stopnje udeležbe na trgu dela in stopnje 

zaposlenosti, a sta bili obe stopnji pri moških za več kot 10 odstotnih točk višji kot 

pri ženskah. 

 V letih 2009 in 2010 je stopnja brezposelnosti med moškimi presegla stopnjo 

brezposelnosti med ženskami. Do tega je prišlo zaradi gospodarske krize, ki je 

najprej močno prizadela panoge, kot je gradbeništvo, ki zaposlujejo pretežno 

moške. V letih 2012 in 2013 je stopnja brezposelnosti v Sloveniji odražala 

dolgoročne trende in je bila višja med ženskami. Takšno stanje je mogoče pripisati 

sprejetim varčevalnim ukrepov, ki so imeli negativne posledice za ženske.  

 V Sloveniji je za starejše osebe, zlasti ženske, značilna izjemno nizka stopnja 

zaposlenosti, starejše ženske pa predstavljajo tudi eno od družbenih skupin, ki so 

najbolj izpostavljene tveganju revščine in socialne izključenosti. 

 Aktivna politika zaposlovanja je glavni nacionalni instrument za lažje 

vključevanje brezposelnih oseb na trg dela ali povečanje njihove zaposljivosti. Raven 

vključenosti določenih deležev žensk v ustrezne programe v letih 2012 in 2013 ni 

bila v celoti izpolnjena. Zdi se, da so obstoječi ukrepi politike zaposlovanja 

nezadostni za spopadanje s trenutno krizo. 

 Trg dela v Sloveniji zaznamujeta horizontalna in vertikalna segregacija spolov. 

Največji delež žensk je zaposlenih na področju zdravstva in socialnega dela ter v 

vzgoji in izobraževanju. Delež žensk v najvišjih poklicnih skupinah (tj. zakonodajalci, 

visoki uradniki in direktorji) je nižji od deleža moških. 

 V Sloveniji so povprečne razlike v plačilu glede na spol med najnižjimi v Evropski 

uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. Razlika v plačilu glede na spol, 

ki temelji na povprečni mesečni bruto plači, se je leta 2009 zmanjšala na 2,9 

odstotka, vendar se je leto zatem ponovno povečala in leta 2012 dosegla 5,1 

odstotka.  

Področje zaposlovanja je z vidika zagotavljanja enake obravnave med najbolj celovito 

urejenimi področji življenja. Zakon o delovnih razmerjih je poleg že omenjenih Zakona o 
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enakih možnostih žensk in moških28 in Zakona o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja29 najpomembnejši zakonodajni akt, ki ureja delovna razmerja v Sloveniji in 

vključuje tudi različne določbe za spodbujanje enakosti spolov. Zakon o delovnih 

razmerjih iz leta 2002, ki je bil ravno tako sprejet v procesu pristopa Slovenije k Evropski 

uniji (EU), je prinesel številne instrumente EU, ki zagotavljajo enako obravnavo.30 Leta 

2013 ga je nadomestil nov zakon, ki pa je ohranil številne določbe prejšnjega zakona.31  

 

V primerjavi z zakonom iz leta 2002 je novi zakon uvedel nekatere bolj dovršene 

določbe. V nasprotju s prejšnjim zakonom, ki je določal, da je v primeru kršitve prepovedi 

diskriminacije delodajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih 

pravilih civilnega prava, pa nov zakon določa tudi, da se kot nepremoženjska škoda, ki je 

nastala kandidatu ali delavcu, štejejo tudi pretrpljene duševne bolečine zaradi neenake 

obravnave žrtve oziroma diskriminatornega ravnanja delodajalca oziroma zaradi 

nezagotavljanja varstva pred spolnim ali drugim nadlegovanjem, ki ga je utrpela žrtev. 

Zakon nadalje določa, da je treba pri odmeri višine denarne odškodnine za nepremoženjsko 

škodo upoštevati, da je ta učinkovita in sorazmerna s škodo, ki jo je utrpel kandidat 

oziroma delavec, in da odvrača delodajalca od ponovnih kršitev. Nov zakon uvaja tudi 

posebno določbo, v skladu s katero delodajalec ne sme objaviti prostega dela samo za 

moške ali samo za ženske, razen če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za 

delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem.32  

 

Pristojni organi redko prepoznajo primere diskriminacije zaradi spola na področju 

zaposlovanja in prejmejo malo prijav tovrstnih primerov. Inšpektorat Republike 

Slovenije za delo, ki spremlja tudi izvajanje določb o prepovedi diskriminacije na področju 

zaposlovanja in dela, je na primer zabeležil eno kršitev načela prepovedi diskriminacije 

zaradi spola v letu 2011, nobene kršitve v letu 2012 in eno kršitev v zvezi z 

nosečnostjo/spolom do 31. oktobra 2013.33 V skladu z ugotovitvami prejšnjega poglavja je 

to najverjetneje povezano z dejstvom, da Slovenija ni zagotovila učinkovitega sistema 

varstva pred diskriminacijo.  

 

Zgodovinsko gledano so kazalniki, ki merijo delovno aktivnost, pri moških prikazovali 

boljše rezultate kot pri ženskah, stanje v samostojni Sloveniji pa se na splošno ni 

spremenilo. Ni presenetljivo, da je sedanja gospodarska kriza povzročila znižanje stopnje 

udeležbe na trgu dela in stopnje zaposlenosti v obdobju od leta 2008 do leta 2013. Kljub 

                                                 
28 Zakon o enakih možnostih žensk in moških, 21. junij 2002, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3418, neuradno prečiščeno besedilo. 
29 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 22. april 2004, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2004-01-2295, neuradno prečiščeno besedilo. Glej tudi 
odstavek 1.1 zgoraj. 
30 Npr. Direktivo 2000/43/ES, Direktivo 2000/78/ES, Direktivo 92/85/EGS, Direktivo 75/117/EGS in Direktivo 
76/207/EGS (in vse nadaljnje spremembe). 
31 Nov Zakon o delovnih razmerjih na primer ohranja prepoved neposredne in posredne diskriminacije iskalcev 
zaposlitve in delavcev v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. 
Delodajalci morajo zagotavljati enako obravnavo pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, 
prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, 
delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalci ne smejo diskriminirati delavcev na podlagi 
nosečnosti in starševskega dopusta. Zakon nadalje določa, da navodila za diskriminiranje oseb veljajo za 
neposredno ali posredno diskriminacijo, prav tako pa prepoveduje tudi viktimizacijo in nadlegovanje na delovnem 
mestu. Če kandidat oziroma delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena 
prepoved diskriminacije, se dokazno breme preloži na delodajalca. Zakon prav tako zagotavlja posebno varstvo 
žensk med nosečnostjo in po rojstvu otroka (npr. prepoved opravljanja del v času nosečnosti in dojenja, ki bi 
lahko ogrozilo zdravje ženske ali otroka, pa tudi varstvo v zvezi z nočnim in nadurnim delom, pravica do odmora 
za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno). Zakon o delovnih razmerjih, 5. marec 2013, 
na voljo na: www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013784. Glej npr. Direktivo 2000/43/ES, Direktivo 

2000/78/ES in Direktivo 2006/54/ES.  
32 Zakon o delovnih razmerjih, 5. marec 2013, na voljo na: www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013784.  
33 Podatki, ki jih je Inšpektorat za delo predložil na zahtevo. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3418,%20neuradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2004-01-2295
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3furlurid=2013784
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/:%20www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3furlurid=2013784
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temu sta bili po podatkih raziskave o delovni sili obe stopnji pri moških za več kot 10 

odstotnih točk višji kot pri ženskah.34 

 

V tem obdobju smo bili priča tudi pomembnemu razvoju na področju stopenj brezposelnosti 

v Sloveniji, kjer je delež iskalcev zaposlitve presegel delež iskalk zaposlitve leta 

2009 (5,9 odstotka moških in 5,8 odstotka žensk) in 2010 (7,4 odstotka moških in 7,1 

odstotka žensk).35 Takšen razvoj dogodkov je mogoče v veliki meri pripisati sedanji 

gospodarski krizi, saj je ta močno prizadela panoge, kot je gradbeništvo, ki zaposlujejo 

pretežno moške. Kljub temu pa je v zadnjih letih stopnja brezposelnosti v Sloveniji odražala 

dolgoročne trende in je bila višja med ženskami kot med moškimi leta 2012 (9,4 odstotka 

med ženskami in 8,4 odstotka med moškimi) in 2013 (10,9 odstotka med ženskami in 9,5 

odstotka med moškimi).36   

 

Ena od študij kaže, da so varčevalni ukrepi, sprejeti zavoljo uravnoteženja javnih financ, 

zlasti tisti, uvedeni leta 2012 z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, nesorazmerno 

prizadeli ženske. Znižanje plač in odpuščanje v javnem sektorju sta na primer imela večji 

učinek na položaj žensk, saj te predstavljajo znaten delež zaposlenih v tem sektorju, zlasti 

na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega dela (80 odstotkov). Po 

podatkih te študije so bili protikrizni ukrepi sprejeti, ne da bi pred tem ocenili njihove 

učinke na položaj žensk.37  

 

V Sloveniji je za starejše osebe, zlasti ženske, značilna zelo nizka stopnja 

zaposlenosti. Leta 2013 sta na primer stopnji zaposlenosti med moškimi in ženskami v 

starostni skupini od 55 do 64 let znašali 41,8 oziroma 25,2 odstotka, medtem ko sta stopnji 

zaposlenosti med moškimi in ženskami, starejšimi od 64 let, znašali 7,2 oziroma 3,5 

odstotka. Starejše ženske predstavljajo tudi eno od družbenih skupin, ki so najbolj 

izpostavljene tveganju revščine in socialne izključenosti. Stopnja tveganja revščine med 

ženskami, starejšimi od 60 let, je leta 2013 tako znašala 22,1 odstotka, medtem ko je ta 

stopnja med moškimi znašala 12,1 odstotka.38  

 

Leta 2012 je pričel veljati nov zakonodajni sveženj, in sicer Zakon o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki ureja socialno pomoč, 

subvencije in družinske dajatve.39 Analiza njegovega izvajanja je pokazala, da se je 

gmotno stanje določenih skupin poslabšalo, kar velja tudi za enostarševske družine (84 

odstotkov mater z najmanj enim otrokom leta 2011) in starejše prejemnike varstvenega 

dodatka k pokojnini (69 odstotkov žensk leta 2011).40 Za ublažitev tovrstnih negativnih 

učinkov so bile novembra 2013 sprejete nekatere spremembe omenjenih zakonov.41  

                                                 
34 Leta 2008 je stopnja udeležbe med moškimi znašala 65,7 odstotka, med ženskami pa 53,6 odstotka, medtem 
ko je leta 2013 med moškimi znašala 63,1 odstotka, med ženskami pa 51,6 odstotka. Stopnja zaposlenosti med 
moškimi je leta 2008 znašala 63 odstotkov, leta 2013 pa 57,1 odstotka, medtem ko je med ženskami leta 2008 
dosegala 51 odstotkov, leta 2013 pa 46 odstotkov. Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu 
Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
35 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
36 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
37 Humer Ž., Roksandić M. (2013) Protikrizni ukrepi in enakost spolov, Ljubljana, Ženski lobi Slovenije, na voljo 
na:http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/NVO2013Prot
ikrizniUkrepiInEnakostSpolov.pdf.  
38 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
39 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 15. julij 2010, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780, neuradno prečiščeno besedilo; Zakon o socialno 
varstvenih prejemkih, 13. julij 2010, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5609, neuradno prečiščeno besedilo.  
40 Dremelj P., Smolej S., Boškić R., Narat T., Rihter L., Kovač N., Kobal Tomc B. (2013), Ocena učinkov izvajanja 

nove socialne zakonodaje: Končno poročilo, Ljubljana, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, na voljo 
na: www.irssv.si/upload2/Ocena_ucinkov_socialna_zakonodaja_IRSSV_2013.pdf; Humer Ž., Roksandić M. (2013) 
Protikrizni ukrepi in enakost spolov, Ljubljana, Ženski lobi Slovenije, na voljo na: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/NVO2013ProtikrizniUkrepiInEnakostSpolov.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/NVO2013ProtikrizniUkrepiInEnakostSpolov.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5609,%20neuradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo.
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/www.irssv.si/upload2/Ocena_ucinkov_socialna_zakonodaja_IRSSV_2013.pdf
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Aktivna politika zaposlovanja je glavni nacionalni instrument za lažje vključevanje 

brezposelnih oseb na trg dela ali povečanje njihove zaposljivosti. Sestavljena je iz vrste 

različnih ukrepov in podprogramov. Zadnji periodični načrt za izvajanje Resolucije o 

Nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013 je 

predvidel vključevanje žensk v nekatere ukrepe znotraj programa aktivne politike 

zaposlovanja. V letih 2012 in 2013 naj bi na primer program usposabljanj na delovnem 

mestu vključeval 55 odstotkov žensk, tj. enak delež kot velja za programe usposabljanj na 

delovnem mestu za študente v zadnjem letniku univerzitetnega študija in programe 

subvencioniranja zaposlovanja diplomantov. Program z naslovom Zaposli.me, ki je 

namenjen spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih oseb, naj bi prav tako vključeval 55 

odstotkov žensk, medtem ko bi moral program za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve 

zaposlitve na področju socialnega varstva vključevati 90 odstotkov žensk. Poleg tega bi 

moral delež žensk v programih za spodbujanje podjetništva s subvencijami za 

samozaposlitev znašati 40 odstotkov.42  

 

Po podatkih poročila o izvajanju omenjenega periodičnega načrta so bili ciljni deleži žensk 

doseženi v okviru programa za usposabljanja na delovnem mestu, programa za 

spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva in 

programov za spodbujanje podjetništva s subvencijami za samozaposlitev.43 V zvezi s 

podatki glede povečanja stopenj brezposelnosti v preteklih letih pa se zdi, da so obstoječi 

ukrepi politike zaposlovanja nezadostni za spopadanje s sedanjo gospodarsko krizo, pa tudi 

za odpravo neugodnih razmer na trgu dela, s katerimi se soočajo ženske.  

 

Trg dela v Sloveniji zaznamujeta horizontalna in vertikalna segregacija spolov. Leta 

2013 je bil največji delež žensk zaposlenih na področju zdravstva in socialnega dela (80,8 

odstotka), vzgoje in izobraževanja (78,9 odstotka) in drugih storitvenih dejavnosti (68,4 

odstotka), medtem ko je bilo najmanj žensk zaposlenih v gradbeništvu (11,7 odstotka). 

Delež žensk v najvišjih poklicnih skupinah (tj. zakonodajalci, visoki uradniki in direktorji) je 

leta 2013 znašal 37 odstotkov.44  

 

Leta 2001 je bila za štiriletno mandatno obdobje ustanovljena Komisija za ženske v 

znanosti, ki je ekspertno telo ministrstva, pristojnega za znanost. Da bi lahko spremljala 

položaj žensk v znanosti in pripravljala predloge za izboljšave, se je mandat komisije redno 

obnavljal. Komisija je leta 2011 opravila raziskavo glede položaja žensk v znanosti, tudi z 

vidika diskriminacije. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 1100 oseb z doktorskim 

                                                                                                                                                            
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/NVO2013Protikri
zniUkrepiInEnakostSpolov.pdf. 
41www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/sociala/spremembe_socialne_zak
onodaje_www_211113.doc.  
42 Vlada Republike Slovenije (2012) Periodični načrt za izvajane Resolucije o Nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013, Ljubljana, na voljo na: 
www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PeriodicniNacrt2012201
3.docx.  
43 Vlada Republike Slovenije (2014) Poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških za leti 2012 in 2013, Ljubljana, na voljo na: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPoroci
lo20122013.pdf.  
44 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. Sestava 
osebja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki predstavlja najštevilčnejšo poklicno skupino med aktivnim 
prebivalstvom v Sloveniji, se na primer bistveno razlikuje glede na stopnjo v sistemu izobraževanja. Leta 2011 so 
ženske predstavljale 98 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih in 88 odstotkov zaposlenih v osnovnih šolah, medtem 
ko je med ženskami 66 odstotkov učiteljic v srednjih šolah in 48 odstotkov predavateljic na višjih poklicnih šolah. 
Delež žensk med profesorji visokošolskih ustanov je v primerjavi s stanjem v 80. letih prejšnjega stoletja (okrog 
15 odstotkov) višji, vendar še vedno znaša le 35 odstotkov. V študijskem letu 2012/2013 je na primer delež žensk 

v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ) med rednimi profesorji znašal 22 odstotkov, med izrednimi 
profesorji pa 35 odstotkov. Glej: http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=4231; 
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=5871.  

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/NVO2013ProtikrizniUkrepiInEnakostSpolov.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/NVO2013ProtikrizniUkrepiInEnakostSpolov.pdf
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/sociala/spremembe_socialne_zakonodaje_www_211113.doc
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/sociala/spremembe_socialne_zakonodaje_www_211113.doc
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PeriodicniNacrt20122013.docx
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PeriodicniNacrt20122013.docx
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPorocilo20122013.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPorocilo20122013.pdf
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=4231
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=5871
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nazivom, pri čemer je delež žensk znašal 58 odstotkov. Rezultati raziskave kažejo, da 

ženske v primerjavi z moškimi ocenjujejo, da je njihov položaj manj ugoden.45  

 

V Sloveniji so povprečne razlike v plačilu glede na spol med najnižjimi v Evropski 

uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. Po podatkih raziskave o strukturi 

osebnih prejemkov se je razlika v plačilu glede na spol, ki temelji na povprečni mesečni 

bruto plači, zmanjšala s 7,2 odstotka v letu 2008 na 2,9 odstotka v letu 2009. Vseeno se je 

razlika v plačilu glede na spol v naslednjih letih ponovno povečala in dosegla 3,7 odstotka 

leta 2010, 4,3 odstotka leta 2011 in 5,1 odstotka leta 2012. Leta 2012 je bila največja 

razlika v plačilu glede na spol zabeležena na področju zdravstva in socialnega dela (26,5 

odstotka) ter finančnih in zavarovalniških dejavnosti (25 odstotkov).46     

 

Podatki o urnih postavkah, razčlenjeni glede na spol, se v okviru raziskave o strukturi 

osebnih prejemkov zbirajo vsaka štiri leta. Zadnji razpoložljivi podatki so bili zbrani leta 

2010. Rezultati raziskave kažejo, da so bruto urna plačila pri ženskah v povprečju dosegala 

99,4 odstotka bruto prejemkov moških. Bruto prejemki na uro so tako pri ženskah znašali 

8,51 EUR, medtem ko so moški zaslužili 8,56 EUR na uro. Statistični urad Republike 

Slovenije ugotavlja, da do te razlike prihaja zaradi različnega števila žensk in moških po 

posameznih dejavnostih in poklicih, zaradi razlik v njihovi stopnji izobrazbe in starosti ter 

nekaterih drugih dejavnikov.47 Z vidika stopnje izobrazbe se največje razlike pojavljajo med 

ženskami in moškimi z visokošolsko izobrazbo.48  

 

 

 

                                                 
45 Raziskava je na primer pokazala, da 22,2 odstotka vprašanih meni, da v Sloveniji na področju znanosti prihaja 
do diskriminacije zaradi spola, vendar je bilo takšnega mnenja zgolj 5,9 odstotka moških, medtem ko delež žensk, 
ki so izrazile strinjanje z omenjeno izjavo, znaša 33,9 odstotka. Raziskava je prav tako pokazala, da je 46 
odstotkov vprašanih žensk trdilo, da so že izkusile diskriminacijo ali ji bile priča, medtem ko je delež moških 
znašal 14 odstotkov. Obenem se je izkazalo, da 26,3 odstotka žensk meni, da do diskriminacije v znanosti prihaja 
zaradi družinskih obveznosti, medtem ko je takšnega mnenja 8,6 odstotka moških. Ule M. (2013) „Prikrita 
diskriminacija žensk v znanosti“, v Teorija in praksa, letn. 50, št. 3–4, str. 469–481, na voljo na: 
http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/prikrita-diskriminacija-%C5%BEensk-v-znanosti.pdf?sfvrsn=0.  
46 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
47 Kljub temu so leta 2010 ženske zaslužile več kot moški v zgolj treh dejavnostih, in sicer v dejavnosti prevoza in 
skladiščenja, na področju oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranja okolja in v gradbeništvu. 
Do največjih razlik v plačilu glede na spol prihaja v drugih storitvenih dejavnostih (ženske so zaslužile 73,43 
odstotka bruto urnega plačila moških), čemur sledi področje zdravstva in socialnega dela (ženske so zaslužile 
78,37 odstotka bruto urnega plačila moških) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti in poslovanje z 
nepremičninami (ženske so zaslužile 78,65 odstotka bruto urnega plačila moških). Podatki so bili pridobljeni na 
podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
48 Ženske z osnovno ali nižjo izobrazbo so zaslužile 86,06 odstotka bruto urnega plačila moških z enako stopnjo 

izobrazbe. Ženske s srednješolsko izobrazbo so zaslužile 93,4 odstotka, ženske z visokošolsko izobrazbo pa so 
prejele 84,78 odstotka bruto urnega plačila moških. Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu 
Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. Glej tudi: http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=4820.  

http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/prikrita-diskriminacija-%C5%BEensk-v-znanosti.pdf?sfvrsn=0
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=4820
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2.2. Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

 V nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) se je od žensk 

pričakovalo, da bodo dejavne tako na trgu delovne sile kot tudi v zasebnem 

življenju, medtem ko na področju tradicionalne vloge spolov v zasebnem življenju 

ni bilo mogoče zaslediti nikakršnega opaznega napredka. 

 V samostojni Sloveniji, zlasti po letu 2000, so javni organi uvedli nekatere ukrepe 

za odpravo omenjenega stanja, vendar z omejenim uspehom. Opravljanje 

nalog v zasebnem življenju (npr. skrb za otroke, vsakodnevna gospodinjska 

opravila) je večinoma še vedno v domeni žensk.  

 Kljub temu, da se nekatere manjše občine soočajo z ovirami pri zagotavljanju 

storitev varstva otrok na svojem ozemlju, pa ima Slovenija na splošno vzpostavljeno 

celovito mrežo vzgojno-izobraževalnih zavodov za predšolsko vzgojo. Razpoložljivi 

podatki kažejo, da Slovenija izpolnjuje barcelonske cilje v zvezi z varstvom 

otrok v starostni skupini do 3 let in da skoraj v celoti izpolnjuje ciljno raven varstva 

otrok v skupini otrok od 3 let starosti do osnovne šole.  

 Zakonodaja v Sloveniji omogoča prožen delovni čas, vendar tako ženske kot 

moški večinoma delajo poln delovni čas.  

 

V nekdanji SFRJ se je udeležba žensk na trgu dela spodbujala, visoka stopnja zaposlenosti 

med ženskami pa je prispevala k izboljšanju njihovega položaja z vidika ekonomske 

neodvisnosti in socialnih pravic. Kljub temu se je od žensk pričakovalo, da bodo 

dejavne tako na trgu delovne sile kot tudi v zasebnem življenju, medtem ko na 

področju tradicionalne vloge spolov v zasebnem življenju ni bilo mogoče zaslediti 

nikakršnega opaznega napredka.49 

 

V samostojni Sloveniji, zlasti po letu 2000, so javni organi uvedli številne ukrepe za 

odpravo omenjenega stanja, vendar z omejenim uspehom.  

 

Raziskava, opravljena leta 2005, je med drugim pokazala, da nove oblike očetovstva, 

katere odlikuje uravnotežena delitev družinskih in starševskih odgovornosti med 

partnerjema za boljše usklajevanje zasebnega in družbeno-ekonomskega življenja, v 

Sloveniji še niso bile uveljavljen pojav, temveč šele v povojih.50  

 

Pomanjkanje enakopravne porazdelitve bremen pri usklajevanju zasebnega in poklicnega 

življenja med ženskami in moškimi je dodatno potrdila tudi prva nacionalna raziskava o 

enakosti spolov v družinskem življenju in partnerskih odnosih, predstavljena leta 

                                                 
49 Humer Ž. (2007) „Europeanization and the Equal Opportunities Policy in Slovenia“ (Evropeizacija in politika 
enakih možnosti v Sloveniji) v Fabian K. (ur.), Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe 
(Globalizacija: Pogled iz srednje in vzhodne Evrope), Elsevier, JAI Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, 
New York, Oxford, Pariz, San Diego, San Francisco, Singapur, Sydney, Tokio, str. 310. 
50 Razprave ciljnih skupin, ki so potekale tudi v času raziskovalnega projekta, so pokazale, da moški vprašanja 
usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja niso dojemali kot nekaj problematičnega, ampak so nanj gledali z 
vidika pomanjkanja časa, ki so ga običajno skušali nadomestiti z dejavnim vključevanjem v družinsko življenje ob 
koncih tedna. Tako so še naprej ostajali v vlogi očetov, ki so vskočili takrat, ko na primer nihče drug (npr. partner, 
stari starši) ni mogel ostati doma z bolnim otrokom. Glej: Rener T., Švab A., Žakelj T., Humer Ž. (2005) 

Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje, 
Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, na voljo na: 
http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/Ocetovstvo_porocilo.pdf.  

http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/Ocetovstvo_porocilo.pdf
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2012. Raziskava je pokazala, da (ne)enakopravna porazdelitev vsakodnevnih opravil (npr. 

kuhanje, gospodinjska dela in likanje) predstavlja najbolj problematično vprašanje.51 

 

Po podatkih Eurostata za leto 2010 so Slovenke v povprečju delale 40 ur tedensko v 

plačani zaposlitvi, medtem ko so moški delali 42 ur. Po drugi strani pa so moški 27 ur 

tedensko, tj. šest več kot ženske, porabili za prostočasne dejavnosti, medtem ko so ženske 

v povprečju porabile 24 ur tedensko za gospodinjska opravila in skrb za otroke, kar je 13 ur 

več kot moški.52  

2.2.1. Starševski dopust 

 

V Sloveniji bil očetovski dopust uveden s sprejetjem Zakona o starševskem varstvu 

in družinskih prejemkih iz leta 2001, ki med drugim ureja zavarovanje za kritje 

starševskega dopusta in drugih prejemkov. Po tem zakonu je očetovski dopust zajemal 15 

dni plačanega dopusta (polna odsotnost z dela), ki jih je oče lahko izkoristil med 

porodniškim dopustom matere (pozneje do dopolnjenega šestega meseca otrokove 

starosti), in 75 dni (polne odsotnosti z dela), ki jih je lahko izkoristil pred dopolnjenim 8 

letom starosti otroka (pozneje do otrokovega tretjega rojstnega dne), pri čemer je država 

zagotovila le plačilo prispevkov za socialno varnost na osnovi minimalne plače. 

Očetovskega dopusta ni mogoče prenesti na mater.53  

 

Leta 2014 je bila na tem področju izvedena reforma, v okviru katere je bil sprejet nov 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Porodniški dopust je ostal enak 

kot v zakonu iz leta 2001 in traja 105 dni v obliki polno plačanega dopusta, do katerega 

ima pravico mati. Namenjen je pripravi matere na porod in nego otroka takoj po porodu. 

Do porodniškega dopusta imajo pod določenimi pogoji lahko pravico tudi očetje (npr. če 

mati umre ali zapusti otroka, če je mati mladoletna). Očetovski dopust je polno plačan 

dopust, do katerega imajo pravico očetje; traja 30 dni in ga ni mogoče prenesti na druge 

osebe. Oče izrabi prvih 15 dni očetovskega dopusta (polna ali delna odsotnost z dela) do 

dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, medtem ko lahko preostalih 15 dni (polna 

ali delna odsotnost z dela) izrabi najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole 

otroka. Po izteku porodniškega dopusta lahko starša uveljavita pravico do dopusta za 

nego in varstvo otroka, ki traja 260 dni. V nasprotju s prejšnjim zakonom, ki je določal 

zgolj to, da lahko to vrsto dopusta izrabi kateri koli od staršev, pa novi zakon starševski 

dopust opredeljuje kot individualno pravico vsakega izmed staršev. Oba starša imata 

namreč individualno pravico do dopusta za nego in varstvo otroka, ki traja 130 dni. Kljub 

                                                 
51 Raziskovalci so na podlagi podatkov, pridobljenih z raziskavo, vključno s podatki o sprejemanju odločitev v 
gospodinjstvih glede večjih in manjših gospodinjskih izdatkov, stroških, povezanih z otroki, vsakodnevnih opravilih 
in najpomembnejših dejavnostih v gospodinjstvih, oblikovali indeks enakosti spolov. Ta je dosegel skupno 
vrednost 74,7 točke, pri čemer je višje število točk pomenilo boljše razmere glede enakosti spolov v slovenskih 
gospodinjstvih. Indeks v zvezi s stroški, povezanimi z otroki, je bil najvišji (89,0), medtem ko je indeks enakosti 
spolov v zvezi z vsakodnevnimi opravili v gospodinjstvih dosegel 38,8 točke. Glej: Robnik S. (2012) Enakost 
spolov v družinskem življenju in v partnerskih odnosih, Ljubljana, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Služba za enake možnosti in evropsko koordinacijo, str. 94–95, na voljo na: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_ 
%20_pdf/enake_moznosti/RaziskavaEnakostSpolovPartnerstvo.pdf.  
52 Vlada Republike Slovenije (2014) Poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških za leti 2012 in 2013, Ljubljana, na voljo na: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPoroci
lo20122013.pdf.  
53 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 21. november 2001, in vse nadaljnje spremembe, na 
voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?&d-49683-p=1&sop=2001-01-
4794&tab=analiticni&scrollTop=1824, neuradno prečiščeno besedilo.  

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_%20%20_pdf/enake_moznosti/RaziskavaEnakostSpolovPartnerstvo.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_%20%20_pdf/enake_moznosti/RaziskavaEnakostSpolovPartnerstvo.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPorocilo20122013.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPorocilo20122013.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?&d-49683-p=1&sop=2001-01-4794&tab=analiticni&scrollTop=1824
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?&d-49683-p=1&sop=2001-01-4794&tab=analiticni&scrollTop=1824
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temu lahko matere 100 dni dopusta prenesejo na očete, medtem ko je 30 dni 

neprenosljivih, očetje pa lahko na matere prenesejo vseh 130 dni.54  

 

Ne glede na to je treba poudariti, da je določba o 30-dnevnem očetovskem dopustu 

pogojena z oživitvijo gospodarstva in da se bo uporabljala v tretjem letu, ki sledi letu, v 

katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka BDP. Do takrat se bo ta določba izvajala 

postopoma (npr. očetovski dopust do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 

preseže 2,5 odstotka BDP, traja 15 dni polno plačanega dopusta in 75 dni, za katere država 

očetu zagotavlja le plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače, v letu zatem 

pa bodo imeli očetje pravico do 20 dni polno plačanega očetovskega dopusta in 50 dni 

dopusta, za katerega jim bo zagotovljeno plačilo prispevkov za socialno varnost).55  

 

Očetovski dopust ter 260-dnevni dopust za nego in varstvo otroka v tem trenutku nista 

plačana v celoti, temveč le v višini 90 odstotkov povprečne bruto mesečne plače 

upravičenke oziroma upravičenca v zadnjih 12 mesecih pred izrabo dopusta. Enako velja 

tudi za del očetovskega dopusta, ki bi moral biti plačan v celoti. Obenem obe pravici ne 

smeta preseči dvakratnika povprečne minimalne plače v državi. Zakon za uravnoteženje 

javnih financ, ki je bil sprejet leta 2012, je te ukrepe uvrstil med ostale varčevalne ukrepe, 

sprejete po tem, ko je Slovenijo prizadela gospodarska kriza.56 

 

Tradicionalne vloge spolov v zvezi z varstvom in nego otroka se v Sloveniji kljub 

določenemu napredku niso spremenile. Leta 2012 se je za plačan 15-dnevni očetovski 

dopust odločilo 17.468 očetov (približno 85 odstotkov), 3586 očetov pa je izrabilo več kot 

15 dni dopusta (s plačanimi prispevki za socialno varnost na osnovi minimalne plače). 

Starševski dopust za varstvo in nego otroka tako ostaja domena mater. Leta 2012 je del 

tega dopusta izkoristilo 1517 (7,2 odstotka) očetov. Po drugi strani pa podatki iz leta 2012 

kažejo, da se je delež očetov, ki so izkoristili nekaj dni dopusta za varstvo in nego otroka v 

preteklih 10 letih povečal za 5 odstotkov.57 

 

Med letoma 2006 in 2011 je tedanji Urad za enake možnosti v svojih prizadevanjih za 

izboljšanje stanja na tem področju izvedel kampanje za spodbujanje dejavnega 

očetovstva in uravnoteženo delitev odgovornosti med partnerjema, zlasti v zvezi z 

varstvom in nego otrok.58  

                                                 
54 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 3. april 2014, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688. Prvi osnutek tega zakona, ki ga je vlada pripravila 
leta 2013, je vseboval določbo, v skladu s katero bi lahko eden od staršev na drugega starša prenesel le 100 dni 
starševskega dopusta, vendar je vlada po žgoči javni razpravi takšno rešitev umaknila. 
55 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 3. april 2014, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688.  
56 Zakon za uravnoteženje javnih financ, 11. maj 2012, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388, neuradno prečiščeno besedilo. 
57 Vlada Republike Slovenije (2014) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
Consideration of reports submitted by State parties under article 18 of the Convention: Fifth and sixth periodic 
reports of State parties due in 2013: Slovenia (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: Pregled 
poročil, ki jih v skladu s členom 18 konvencije posredujejo pogodbenice: Peto in šesto redno poročilo pogodbenic, 
ki ju je treba posredovati leta 2013: Slovenija), str. 37, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVN%2f5-
6&Lang=en. 
58 Pobuda je v letu 2006 in 2007 vključevala 13 prispevkov na lokalnih radijskih postajah po vsej državi in poučen 
dokumentarni film z naslovom „Očka, aktiviraj se“, ki je bil prikazan na nacionalni javni televiziji. Projekt je prav 
tako vključeval tekaške dogodke z naslovom „Teki očkov“, ki so potekali v številnih urbanih središčih po Sloveniji 
in so bili namenjeni promociji dejavnega očetovstva in spodbujanju očetov k preživljanju več prostega časa s 
svojimi otroki. V času trajanja te kampanje se je štirinajst ministrstev vključilo tudi v enoletno akcijo z naslovom 
„Števec očkov“. Ministrstva so se zavezala, da bodo svoje zaposlene spodbujala k izrabi očetovskega dopusta za 
varstvo in nego svojih otrok in spremljala delež očetov, ki se bodo za to dejansko odločili. Takratni Urad za enake 

možnosti je v sodelovanju s slovenskimi občinami akcijo „Teki očkov“ ponovil tudi v letih 2010 in 2011. Teki, na 
katerih so sodelovali očetje s svojimi otroki, so leta 2010 potekali v 10 občinah, leta 2011 pa že v 20. 
Glejhttp://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/usklajevanje_druzinskega_in_poklicnega_zivljenja/akcije_u

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en.
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en.
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/usklajevanje_druzinskega_in_poklicnega_zivljenja/akcije_uem/ocka_aktiviraj_se/index.html
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Ena od najpomembnejših pobud v Sloveniji na področju usklajevanja zasebnega in 

poklicnega življenja je certifikat Družini prijazno podjetje. Izvajati se je začela leta 2007 

kot nadgradnja projekta z naslovom „Mladim materam/družinam prijazno podjetje“. Gre za 

svetovalno-revizorski postopek za boljše upravljanje s človeškimi viri v podjetjih z vidika 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.59 Podjetje ali organizacija lahko 

po izvedbi ustreznih ukrepov pridobi osnovni certifikat, pozneje pa tudi polni certifikat. Do 

danes je eno od obeh oblik certifikata pridobilo več kot 130 podjetij in organizacij.60 

2.2.2. Formalne storitve varstva otrok 

 

Slovenija ima vzpostavljeno celovito mrežo vzgojno-izobraževalnih zavodov za 

predšolsko vzgojo, pri čemer je okrog 95 odstotkov zavodov javnih. Lokalne skupnosti 

sofinancirajo izvajanje programov varstva otrok v teh zavodih. V zadnjem obdobju je prišlo 

do dobrodošlega povečanja števila vrtcev in vpisanih otrok,61 čeprav vse občine nimajo 

dovolj prostih mest, da bi vsem otrokom, ki prebivajo na njihovem območju, zagotovile 

možnost vpisa v lokalne vrtce62.  

 

V šolskem letu 2013/2014 je vrtec obiskovalo 53,8 odstotka vseh otrok, mlajših od 3 let, 

medtem ko je delež otrok med tretjim letom starosti in začetkom osnovne šole znašal 88,6 

odstotka:63 Slovenija tako izpolnjuje barcelonske cilje v zvezi z varstvom otrok v 

starostni skupini do 3 let in skoraj v celoti izpolnjuje ciljno raven varstva otrok v starostni 

skupini od 3 let starosti do osnovne šole.  

 

Takšen razvoj dogodkov je do neke mere mogoče povezati s spremembami Zakona o 

vrtcih, sprejetimi leta 2008, ki so uvedle znižanje stroškov za varstvo otrok iz iste družine, 

ki obiskujejo vrtec.64 Te določbe so bile nato predmet pregleda leta 2012, ko je bil sprejet 

nabor varčevalnih ukrepov.65    

                                                                                                                                                            
em/ocka_aktiviraj_se/index.html; 
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/usklajevanje_druzinskega_in_poklicnega_zivljenja/akcije_uem/
teki_ockov/index.html; 
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/usklajevanje_druzinskega_in_poklicnega_zivljenja/akcije_uem/
stevec_ockov/index.html.  
59 Seznam 76 ukrepov, namenjenih usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, pokriva osem različnih 
področij, vključno z delovnim časom, organizacijo dela, razvojem kadrov, strukturo plačil in nagrajevanih 
dosežkov ter storitvami za družine. 
60 http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/.  
61 V šolskem letu 2013/2014 je bilo v 960 vrtcev vpisanih 83 090 otrok, medtem ko je bilo v šolskem letu 
2008/2009 v 845 vrtcev vpisanih 65 966 otrok. Med šolskima letoma 2008/09 in 2011/12 se je število otrok, ki 
obiskujejo vrtec, povečevalo za okrog 7 odstotkov letno. V šolskem letu 2012/13 je stopnja rasti znašala 2,3 
odstotka, v šolskem letu 2013/2014 pa je prišlo do 0,7-odstotne rasti. 
62 Podatki za šolsko leto 2013/2014 kažejo, da je petina predšolskih otrok, ki prebivajo v nekaj več kot 10 
odstotkih občin, vpisana v vrtce v drugih občinah. Razmere so manj ugodne v nekaterih manjših občinah v 
Podravski regiji. Malce manj kot 66 odstotkov vseh občin omogoča več kot 90 odstotkom otrok, da obiskujejo 
vrtce na ozemlju občine. Največje občine (npr. Ljubljana, Maribor in Novo mesto) omogočajo, da približno 98 
odstotkov otrok obiskuje vrtce v svoji lastni občini. 
63 http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=6123; http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=5386.  
64 Če je vrtec obiskoval več kot en otrok iz iste družine, se je strošek varstva najstarejšega otroka zmanjšal za en 
razred, varstvo mlajšega otroka oziroma otrok pa je bilo brezplačno. Zakon o vrtcih, 14. februar 1996, in vse 
nadaljnje spremembe, na voljo na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447, neuradno prečiščeno 
besedilo; Vlada Republike Slovenije (2014) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women: Consideration of reports submitted by State parties under article 18 of the Convention: Fifth and sixth 
periodic reports of State parties due in 2013: Slovenia (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: 
Pregled poročil, ki jih v skladu s členom 18 konvencije posredujejo pogodbenice: Peto in šesto redno poročilo 
pogodbenic, ki ju je treba posredovati leta 2013: Slovenija), str. 31, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVN%2f5-
6&Lang=en.  
65 Zakon za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012, ki določa, da starši za prvega otroka plačajo celoten znesek 
plačila, za drugega otroka 30 odstotkov celotnega plačila, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila 
oproščeni, je tako odpravil ugodnejša plačila za varstvo otrok, ki jih je zagotavljal zakon iz leta 2008. Zakon za 

http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/usklajevanje_druzinskega_in_poklicnega_zivljenja/akcije_uem/ocka_aktiviraj_se/index.html
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/usklajevanje_druzinskega_in_poklicnega_zivljenja/akcije_uem/stevec_ockov/index.html
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/usklajevanje_druzinskega_in_poklicnega_zivljenja/akcije_uem/stevec_ockov/index.html
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=6123
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=5386
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en.
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en.
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2.2.3. Prožne oblike dela  

 

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih iz leta 2014 

ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s 

krajšim delovnim časom. Če eden od staršev neguje in varuje najmanj dva otroka, ima 

pravico do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda osnovne šole 

najmlajšega otroka. Eden od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega 

otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, ima pravico do dela s 

krajšim delovnim časom do dopolnjenega 18. leta starosti otroka.66  

 

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ima eden od staršev, ki dela krajši delovni čas 

v skladu s predpisi o starševskem dopustu, enake pravice iz socialnega zavarovanja, kot če 

bi delal polni delovni čas. Zakon o delovnih razmerjih ureja tudi delo na domu in delo na 

daljavo. Prav tako določa, da delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega 

leta določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce. Če delavec zaradi potreb 

usklajevanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno razporeditev delovnega 

časa, mu mora delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, svojo odločitev pisno 

utemeljiti.67  

 

V Sloveniji je znaten delež aktivnega prebivalstva zaposlen za poln delovni čas. V 

primerjavi s starši v drugih delih Evropske unije je za slovenske starše, zlasti matere, 

precej bolj verjetno, da se bodo zaposlili za poln delovni čas. Leta 2012 je delež slovenskih 

moških oziroma žensk med 25 in 49 letom starosti z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 

let, ki so zaposleni s polnim delovnim časom, znašal 92,9 oziroma 80,2 odstotka (v 

primerjavi z 88,5 odstotka moških in 61,9 odstotka žensk v EU-27). Ne glede na to pa 

velja, da je pri slovenskih starših, ki se odločajo za delovna mesta s krajšim delovnim 

časom, precej večja verjetnost, da se bodo za takšno delo odločile ženske. Leta 2012 je 

stopnja zaposlenosti s krajšim delovnim časom med ženskami, starimi od 25 do 49 let, ki 

imajo najmanj enega otroka, mlajšega od 6 let, znašala 13,1 odstotka, medtem ko je med 

moškimi dosegla 2,6 odstotka.68 

 

                                                                                                                                                            
uravnoteženje javnih financ, 11. maj 2012, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388, neuradno prečiščeno besedilo. 
66 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 3. april 2014, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688.  
67 Zakon o delovnih razmerjih, 5. marec 2013, na voljo na: www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013784.   
68 Vlada Republike Slovenije (2014) Poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu za enake možnosti 

žensk in moških za leti 2012 in 2013, Ljubljana, na voljo na: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPoroci
lo20122013.pdf.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388,%20neuradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3furlurid=2013784
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPorocilo20122013.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/ReNPZEZMPorocilo20122013.pdf


Tematski sektor C: državljanske pravice in ustavne zadeve 

____________________________________________________________________________________________ 

 24 

2.3. Udeležba žensk pri odločanju 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

 Nekdanja Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ) je uvedla 

30-odstotno kvoto za zastopanost žensk v političnem odločanju. Kljub kvoti pa je 

bilo za takratne razmere značilno, da ženske v postopkih odločanja niso imele 

enake moči. 

 Slovenija v prvih petnajstih letih svoje samostojnosti ni imela vzpostavljenega 

sistema spolnih kvot. Zastopanost žensk na političnih vodilnih položajih je bila na 

splošno precej nizka.  

 Zaradi pritiskov, tudi s strani organizacij civilne družbe, je Slovenija sredi prejšnjega 

desetletja sprejela spremembe zakonodaje, s katerimi je uvedla spolne kvote za 

različne vrste volitev, razen za volitve v Državni svet Republike Slovenije, tj. zgornji 

dom slovenskega parlamenta. 

 Razpoložljivi podatki kažejo, da je na številnih področjih sicer prišlo do napredka, 

vendar pa delež žensk na političnih vodilnih položajih še vedno ne odraža 

njihovega deleža v celotnem prebivalstvu.  

 Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških iz leta 2002 je vlada leta 

2004 sprejela Uredbo o kriterijih za izvajanje načela uravnotežene zastopanosti 

spolov. Ta izvedbena uredba določa, da delež predstavnikov enega spola v 

organih, ki jih imenuje vlada, znaša najmanj 40 odstotkov. 

 Razpoložljivi podatki o zastopanosti žensk in moških v vladnih telesih in javnih 

organih kažejo, da je bilo 4. novembra 2013 med generalnimi direktorji 43 

odstotkov žensk, med vodji vladnih uradov 56 odstotkov žensk, najvišje položaje v 

upravnih enotah pa je zasedalo 59 odstotkov žensk. 

 Delež žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu je bil vseskozi nizek. 

 Prav tako so ženske slabo zastopane na vodilnih položajih organizacij, ki 

zastopajo delavce in delodajalce.  

 

2.3.1. Udeležba žensk pri političnem odločanju 

 

Nekdanja Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ) je uvedla 30-

odstotno kvoto za zastopanost žensk v političnem odločanju. Kljub kvoti pa je bilo za 

takratne razmere značilno, da ženske v postopkih odločanja niso imele enake moči.69 

 

Slovenija v prvih petnajstih letih svoje samostojnosti ni imela vzpostavljenega sistema 

spolnih kvot. Zastopanost žensk na političnih vodilnih položajih je bila na splošno precej 

nizka. Delež poslank je na primer leta 1992 znašal 16,8 odstotka, vendar je leta 1996 

padel na 8,4 odstotka, v letih 2000 in 2004 pa je dosegel 13,3 odstotka.70  

                                                 
69 Humer Ž. (2007) „Europeanization and the Equal Opportunities Policy in Slovenia“ (Evropeizacija in politika 
enakih možnosti v Sloveniji) v Fabian K. (ur.), Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe 
(Globalizacija: Pogled iz srednje in vzhodne Evrope), Elsevier, JAI Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, 

New York, Oxford, Pariz, San Diego, San Francisco, Singapur, Sydney, Tokio, str. 310-311.  
70 Humer Ž. (2007) „Europeanization and the Equal Opportunities Policy in Slovenia“ (Evropeizacija in politika 
enakih možnosti v Sloveniji) v Fabian K. (ur.), Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe 
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Zaradi pritiskov, tudi s strani organizacij civilne družbe, je Slovenija sredi prejšnjega 

desetletja sprejela spremembe zakonodaje, s katerimi je določila spolne kvote za 

različne vrste volitev, razen za volitve v Državni svet Republike Slovenije, tj. zgornji dom 

slovenskega parlamenta. 

 

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament je bil prvi 

zakonodajni akt, ki je bil spremenjen zavoljo uvedbe spolnih kvot. Zakon je bil spremenjen 

leta 2004 in je določal, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj 

kot 40 odstotki, pri čemer mora biti najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v 

zgornjo polovico kandidatne liste.71 V sklicu Evropskega parlamenta med letoma 2009 in 

2014 je Slovenija imela štiri evropske poslanke, kar je 50 odstotkov vseh slovenskih 

poslancev v Evropskem parlamentu. V sedanjem sklicu Evropskega parlamenta ima 

Slovenija 3 poslanke od skupno 8 evropskih poslancev. 

 

Zakon o lokalnih volitvah, ki je bil spremenjen leta 2005, določa, da morajo kandidatne 

liste vključevati najmanj 40 odstotkov kandidatov nasprotnega spola, medtem ko morajo 

biti mesta na prvi polovici kandidatne liste razporejena izmenično po spolu. Te zahteve pa 

niso bile izvedene neposredno po začetku veljavnosti zakona. Za to določbo je namreč 

veljalo prehodno obdobje, v času katerega je kvota na lokalnih volitvah leta 2006 znašala 

20 odstotkov, na volitvah leta 2010 se je povečala na 30 odstotkov, medtem ko je bila 40 

odstotna kvota v celoti izvedena na nedavnih lokalnih volitvah leta 2014.72  

 

V zvezi z županskimi položaji se zdi, da obvezne kvote kljub nekaterim pozitivnim 

trendom med zadnjimi volitvami zaenkrat še niso imele velikega vpliva, delež žensk na 

županskih položajih pa ostaja nizek. Na zadnjih lokalnih volitvah, ki so potekale leta 2014, 

smo bili priča največjemu deležu izvoljenih županj na županskih volitvah (7,5 odstotka 

oziroma 16 od skupno 212 županov)73 v primerjavi z 10 županjami od skupno 208 županov 

(4,8 odstotka) na lokalnih volitvah leta 2010,74 7 županjami od skupno 210 županov (3,3 

odstotka) na volitvah leta 2006,75 in 12 županjami od skupno 193 županov (6,2 odstotka) 

na lokalnih volitvah leta 2002.76  

 

Na podlagi razpoložljivih podatkov je do določene mere mogoče trditi, da je trend precej 

bolj pozitiven, ko gre za svetnice, izvoljene v občinske svete. Na lokalnih volitvah leta 

2014 je bilo namreč izvoljenih 1 069 svetnic (31,8 odstotka)77 v primerjavi s 730 ženskami, 

ki so bile izvoljene na volitvah leta 2010 (22-odstotni delež),78 728 izvoljenimi svetnicami 

leta 2006 (21,5 odstotka),79 in 423 izvoljenimi svetnicami na lokalnih volitvah leta 2002 

(13,1 odstotka).80 

 

Zadnji je bil spremenjen in dopolnjen Zakon o volitvah v državni zbor. Spremenjen je bil 

leta 2006 in določa, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 

                                                                                                                                                            
(Globalizacija: Pogled iz srednje in vzhodne Evrope), Elsevier, JAI Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, 
New York, Oxford, Pariz, San Diego, San Francisco, Singapur, Sydney, Tokio, str. 314. 
71 Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, 25. oktober 2002, in vse nadaljnje 
spremembe, na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3401, neuradno prečiščeno 
besedilo. 
72 Zakon o lokalnih volitvah, 22. december 1993, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308, neuradno prečiščeno besedilo.  
73 http://volitve.gov.si/lv2014/volitve_v_stevilkah.html.  
74 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
75 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
76 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
77 http://volitve.gov.si/lv2014/volitve_v_stevilkah.html. 
78 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
79 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
80 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3401
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308
http://volitve.gov.si/lv2014/volitve_v_stevilkah.html
http://volitve.gov.si/lv2014/volitve_v_stevilkah.html
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odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.81 Na zadnjih 

dveh parlamentarnih volitvah je bilo mogoče opaziti znatno povečanje deleža poslank, 

izvoljenih v Državni zbor. Po predčasnih volitvah leta 2014 je trenutno med 90 poslanci 

državnega zbora 34 poslank (37,7 odstotka),82 kar je po zadnjih razpoložljivih podatkih nad 

povprečjem EU (28 odstotkov).83 Na predčasnih volitvah leta 2011 je bilo izvoljenih 29 

poslank (32,2 odstotka vseh poslancev)84 v primerjavi s 13,3 odstotka na parlamentarnih 

volitvah leta 2008 (12 izvoljenih poslank).85   

 

Zakon o Državnem svetu86, zakonodajni akt, ki ureja delo državnega sveta, tj. zgornjega 

doma parlamenta, in volitve vanj, tovrstnih sprememb še ni bil deležen. Po zadnjih volitvah 

leta 2012 so med 40 državnimi svetniki trenutno 3 ženske.87  

 

Obstoječi podatki kažejo, da je na nekaterih področjih sicer prišlo do napredka, vendar pa 

delež žensk na političnih vodilnih položajih še vedno ne odraža njihovega deleža v 

celotnem prebivalstvu (v tretjem četrtletju leta 2014 je delež žensk v celotnem 

prebivalstvu znašal 50,46 odstotka)88.  

 

2.3.2. Udeležba žensk pri odločanju v upravi, pravosodju in gospodarstvu 

 

Slovenija je od razglasitve svoje neodvisnosti dalje imela le eno predsednico vlade. Ta je 

vlado vodila od marca 2013 do oktobra 2014. Trenutno je v vladi 7 žensk od skupno 16 

ministrov (43,7 odstotka), kar zgodovinsko gledano predstavlja znaten delež.89 V obdobju 

od tretjega četrtletja leta 2003 do imenovanja sedanje vlade se je delež ministric gibal med 

6 in 32 odstotki, pogosto pa ni presegel 15 odstotkov.90  

 

Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških iz leta 2002 je vlada leta 2004 

sprejela Uredbo o kriterijih za izvajanje načela uravnotežene zastopanosti spolov. 

Ta izvedbena uredba določa, da delež predstavnikov enega spola v organih, ki jih 

imenuje vlada, znaša najmanj 40 odstotkov. Uredba velja za vladna telesa, kot so 

strokovni, posvetovalni in usklajevalni organi, vladne delegacije in predstavnike in 

predstavnice vlade v javnih podjetjih ter drugih osebah javnega prava.91 Razpoložljivi 

podatki o zastopanosti žensk in moških v vladnih telesih in javnih organih kažejo, da je bilo 

4. novembra 2013 med generalnimi direktorji 43 odstotkov žensk, med vodji vladnih 

                                                 
81 Zakon o volitvah v državni zbor, 10. september 1992, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO185, neuradno prečiščeno besedilo. 
82 http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/PoAbecedi. 
83http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-
parliaments/index_en.htm.  
84 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
85 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
86 Zakon o državnem svetu, 10. september 1992, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO229, neuradno prečiščeno besedilo. 
87 Vlada Republike Slovenije (2014) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
Consideration of reports submitted by State parties under article 18 of the Convention: Fifth and sixth periodic 
reports of State parties due in 2013: Slovenia (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: Pregled 
poročil, ki jih v skladu s členom 18 konvencije posredujejo pogodbenice: Peto in šesto redno poročilo pogodbenic, 
ki ju je treba posredovati leta 2013: Slovenija), str. 26, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVN%2f5-
6&Lang=en.  
88 Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
89 http://www.vlada.si/o_vladi/clani_vlade/.  
90 ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/database/005_en.xls.  
91 Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov, 16. september 2004, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4452.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO185
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/PoAbecedi
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO229
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en.
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SVN/5-6&Lang=en.
http://www.vlada.si/o_vladi/clani_vlade/
file:///C:/Users/omarzocchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/43NZS0WT/ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/database/005_en.xls
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4452
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uradov 56 odstotkov žensk, najvišje položaje v upravnih enotah pa je zasedalo 59 

odstotkov žensk.92  

 

Od slovenske samostojnosti dalje je funkcijo ustavnega sodnika na Ustavnem sodišču 

Republike Slovenije, tj. sodišču najvišje stopnje v državi, od skupno 32 sodnikov 

zasedalo 10 sodnic. Sodišče sestavlja 9 članov, trenutno pa je med njimi pet žensk.93 Na 

splošno je med slovenskimi sodniki delež žensk večji od deleža moških. V prvi 

polovici leta 2014 je delež sodnic na okrajnih sodiščih znašal 83,4 odstotka, delež na 

okrožnih sodiščih je dosegel 77,5 odstotka, delež sodnic na višjih sodiščih je znašal 72,1 

odstotka, delež sodnic na Vrhovnem sodišču pa 40,6 odstotka. Kar zadeva specializirana 

sodišča, je na Upravnem sodišču delo opravljalo 83,9 odstotka sodnic, na delovnih in 

socialnih sodiščih je delež sodnic znašal 76,7 odstotka, na Višjem delovnem in socialnem 

sodišču pa je delež sodnic dosegel 64,3 odstotka.94 Po podatkih iz oktobra 2013 je delež 

žensk rahlo večji od deleža moških tudi med državnimi tožilci. Kljub temu pa je delež 

žensk med višjimi uradniki na okrožnih državnih tožilstvih nižji (36,4 odstotka) od deleža 

moških.95 

 

Delež žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu je bil vseskozi nizek. Podatki iz aprila 

2014 na primer kažejo, da je v 20 največjih podjetjih, ki kotirajo na borzi, zgolj 5 odstotkov 

žensk, ki predsedujejo najpomembnejšim organom odločanja, medtem ko delež žensk na 

drugih položajih v najpomembnejših organih odločanja znaša 23 odstotkov.96 

 

Takšna neravnovesja so bila večje pozornosti deležna šele pred kratkim. Leta 2011 je 

tedanji Urad za enake možnosti pripravil analizo zastopanosti spolov v gospodarstvu. 

Raziskava, ki je bila opravljena med 253 slovenskimi podjetji v zasebnem sektorju, je 

pokazala, da so ženske na različnih ravneh odločanja premalo zastopane in da imajo 

podjetja le redko vzpostavljene posebne mehanizme za odpravo takšnega stanja. 97  

 

                                                 
92 Vlada Republike Slovenije (2014) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
Consideration of reports submitted by State parties under article 18 of the Convention: Fifth and sixth periodic 
reports of State parties due in 2013: Slovenia (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: Pregled 
poročil, ki jih v skladu s členom 18 konvencije posredujejo pogodbenice: Peto in šesto redno poročilo pogodbenic, 
ki ju je treba posredovati leta 2013: Slovenija), str. 28, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVN%2f5-
6&Lang=en. 
93 http://www.us-rs.si/o-sodiscu/sodniki/sedanja-sestava/; http://www.us-rs.si/o-sodiscu/sodniki/vsi-sodniki/.  
94 Ministrstvo za pravosodje (2014) Sodna statistika 1–6 2014, str. 9, na voljo na: 
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/Sodna_statistika/BILTEN_SODNA_STATIS
TIKA_1-6_2014.pdf.  
95 Vlada Republike Slovenije (2014) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
Consideration of reports submitted by State parties under article 18 of the Convention: Fifth and sixth periodic 
reports of State parties due in 2013: Slovenia (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: Pregled 
poročil, ki jih v skladu s členom 18 konvencije posredujejo pogodbenice: Peto in šesto redno poročilo pogodbenic, 
ki ju je treba posredovati leta 2013: Slovenija), str. 28, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSVN%2f5-
6&Lang=en. 
96 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-
board-board-directors/index_en.htm.  
97Rezultati študije vključujejo naslednje: 33 odstotkov organizacij, ki so sodelovale v raziskavi, je v določenem 
obdobju že imelo žensko na najvišjem mestu odločanja, 29 odstotkov je imelo žensko na najvišjem položaju v 
zadnjih petih letih, 21,8 odstotka organizacij pa v času raziskave. 13,8 odstotka organizacij je imelo uravnotežen 
delež žensk in moških (tj. med 41 in 60 odstotki) na mestih nižjega menedžmenta; 22 odstotkov organizacij je 
imelo uravnotežen delež žensk in moških (tj. med 41 in 60 odstotki) na mestih srednjega menedžmenta; največ 
podjetij (13,8 odstotka) je imelo 1 odstotkom in 10 odstotki žensk med najvišjim menedžmentom; le 7 sodelujočih 
organizacij je sprejelo interne akte ali ukrepe za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih 
položajih, 6 organizacij pa je sprejem takšnih ukrepov načrtovalo. Robnik, S. (2012) Uravnotežena zastopanost 
žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu: Analiza stanja, Ljubljana, Urad za enake možnosti, na voljo 

na: 
www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/EkonomskoOdlocanje/AnalizaEnakostSpolovGospodarstv
o.pdf.  
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Takratni Urad za enake možnosti je podprl tudi pobudo Sekcije managerk pri Združenju 

manager, ki je leta 2012 pripravila dokument z naslovom „Vključi.vse – Smernice za 

spodbujanje enakosti“.98 Dveletni projekt z enakim naslovom, „Vključi.vse“, od novembra 

2013 izvaja Združenje manager, projekt pa je namenjen spodbujanju uravnotežene 

zastopanosti spolov.99  

 

Prav tako so ženske slabo zastopane na vodilnih položajih organizacij, ki zastopajo 

socialne partnerje. Podatki, zbrani konec leta 2014, na primer kažejo, da med vodji (tj. 

predsedniki, predsedujočimi) najpomembnejših organov odločanja v šestih zadevnih 

organizacijah, ki zastopajo delavce, ni bilo niti ene ženske, medtem ko je bilo med 

podpredsedniki 13 odstotkov žensk, delež članic najpomembnejših organov odločanja je 

znašal 23 odstotkov, med vodji najpomembnejšega izvršnega organa v organizacijah, ki 

zastopajo delavce, pa ravno tako ni bilo nobene ženske.100 Le ena od petih organizacij, ki 

zastopajo delodajalce, je imela predsednico (20 odstotkov), medtem ko položaja 

podpredsednice v teh organizacijah ni zasedala niti ena ženska. Delež članic v 

najpomembnejših organih odločanja organizacij, ki zastopajo delodajalce, je znašal 21 

odstotkov, ena ženska pa je opravljala funkcijo vodje najpomembnejšega izvršnega organa 

v vseh 5 organizacijah delodajalcev (20 odstotkov).101  

 

                                                 
98 Smernice predlagajo ukrepe, ki jih morajo sprejeti podjetja, če želijo spodbujati uravnoteženo zastopanost 
žensk in moških na vodstvenih položajih (npr. ciljni delež žensk na vodilnih položajih; programi izobraževanja in 
usposabljanja, prilagojeni potrebam žensk; programi kariernega mentorstva). 
99 http://www.zdruzenje-manager.si/stroka/management/vkljucivse.  
100http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/civil-society/national-social-

partners/index_en.htm.  
101http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/civil-society/national-social-
partners/index_en.htm.  
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2.4. Boj proti nasilju zaradi spola 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

 V Sloveniji je bilo nasilje zaradi spola v zakonodaji tradicionalno obravnavno v 

okviru sistema kazenskega pravosodja.  

 V poznih 80. letih prejšnjega stoletja smo bili priča prvemu pomembnemu napredku 

z vidika zagotavljanja storitev za žrtve. Leta 1989 so feministične aktivistke 

vzpostavile telefonsko linijo za pomoč ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. Sredi 

90. let prejšnjega stoletja so centri za socialno delo, tj. javne organizacije, ki 

zagotavljajo storitve socialnega varstva, in nevladne organizacije odprli prve varne 

hiše.  

 Leta 2003 je prišlo do sprememb Zakona o policiji, s katerimi so bila policistom 

podeljena pooblastila za izrekanje ukrepa prepovedi približevanja v primeru 

storitve kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja. Ta zakon je bil leta 2013 

nadomeščen z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, ki je te določbe ohranil.  

 Nov kazenski zakonik, sprejet leta 2008, je uvedel posebno kaznivo dejanje nasilja 

v družini, medtem ko je bil Zakon o preprečevanju nasilja v družini iz leta 

2008 prvi celovit zakonodajni odziv na potrebe žrtev. Eden od ciljev tega zakona je 

bil preusmeriti pozornost kazenskega postopka s storilca kaznivega dejanja na žrtev 

in podporo, ki jo ta potrebuje. 

 Slovenija je Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 

nasilja v družini ter boju proti njima podpisala leta 2011, ratificirala pa jo je 

decembra 2014. 

 Kljub sprejetju razmeroma celovitega pravnega in političnega okvira, zlasti na 

področju preprečevanja nasilja v družini, pa obstaja vrsta izzivov, s katerimi se 

bo treba soočiti.  

 Trgovina z ljudmi je bila prvič zakonsko prepovedana leta 2004, ko so bile 

sprejete spremembe takratnega kazenskega zakonika. Politiko na področju boja 

proti trgovini z ljudmi določajo akcijski načrti, ki jih pripravlja Medresorska delovna 

skupina za boj proti trgovini z ljudmi. Podporo žrtvam v praksi nudita nevladni 

organizaciji, ki izvajata tudi večino dejavnosti za povečevanje ozaveščenosti. 

 

Pristop slovenske zakonodaje k področju nasilja zaradi spola je najprej temeljil zgolj na 

kazenskem pravu, ki se osredotoča na preiskovanje kaznivega dejanja in pregon storilca, 

vendar se je skozi leta spreminjal in postajal celovitejši z osredotočanjem tudi na 

žrtve. Kazenski zakonik takratne Socialistične republike Slovenije iz leta 1977 je na primer 

uvedel jasne določbe, ki so posilstvo v partnerski zvezi obravnavale kot kaznivo 

dejanje,102 vendar se je pozornost javnosti na žrtve začela osredotočati šele od poznih 80. 

let dalje. Leta 1989 so feministične aktivistke vzpostavile telefonsko linijo za pomoč 

ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, medtem ko so sredi 90. let prejšnjega stoletja 

centri za socialno delo (javne organizacije, ki zagotavljajo storitve socialnega varstva) in 

nevladne organizacije odprli prve varne hiše.103 Na splošno so bile dejavnosti nevladnih 

                                                 
102 Korošec D. (2008) Spolnost in kazensko pravo: Od prazgodovine do t.i. modernega spolnega kazenskega 
prava, Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, str. 67–70. 
103 Filipčič K. (2009) „Legal Responses to Domestic Violence: Promises and Limits“ (Pravni odzivi na nasilje v 
družini: Obljube in omejitve) v Antić Gaber M. (ur.), Violence in the EU Examined: Policies on Violence against 
Women, Children and Youth in 2004 EU Accession Countries (O nasilju v EU: Pregled politik na področju nasilja 
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organizacij bistvenega pomena zato, da se je v javne programe začel umeščati pogled žrtev 

nasilja, prav tako pa so imele nevladne organizacije pomembno vlogo pri razvoju 

zakonodaje na tem področju.104 V preteklosti je bil večkrat spremenjen tudi Zakon o 

kazenskem postopku, da bi več pozornosti namenili žrtvam, zlasti otrokom. 105 

 

Leta 2003 je prišlo do sprememb Zakona o policiji, s katerimi so bila policistom podeljena 

pooblastila za izrekanje ukrepa prepovedi približevanja v primeru storitve kaznivih 

dejanj ali prekrškov z elementi nasilja. Takšen ukrep se lahko izreče, če obstajajo razlogi za 

sum, da bo kršitelj ogrozil življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bil 

v bližnjem razmerju (npr. zakonec, zunajzakonski partner, posvojitelj, posvojenec, rejnik, 

rejenec ali druga oseba, ki s kršiteljem živi v istem gospodinjstvu). Te določbe so se 

ohranile tudi v zdaj veljavnem Zakonu o nalogah in pooblastilih policije iz leta 2013.106  

Leta 2004 so bila na podlagi Stanovanjskega zakona sprejeta tudi posebna pravila, ki žrtve 

nasilja v družini opredeljujejo kot prednostno kategorijo prosilcev za neprofitna 

stanovanja.107 

 

Leta 2008 je nov Kazenski zakonik108 uvedel posebno kaznivo dejanje nasilja v družini, 

obenem pa je bil sprejet tudi Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Ta opredeljuje 

nasilje v družini (družinsko nasilje) in družinske člane, ki imajo po zakonu pravico do 

varstva, ter določa vlogo in naloge različnih organov, vključno z javnimi organi, izvajalci 

javnih služb in nevladnimi organizacijami, ki sodelujejo v postopkih, povezanih z nasiljem v 

družini. Prav tako določa naslednje oblike nasilja v družini: fizično nasilje, spolno nasilje, 

psihično nasilje, ekonomsko nasilje in zanemarjanje družinskega člana.109 Zakon obvezuje 

organe in druge organizacije k izvajanju vseh postopkov in ukrepov, ki so potrebni za 

                                                                                                                                                            
nad ženskami, otroki in mladino v državah, ki so k EU pristopile leta 2004), Ljubljana, Filozofska fakulteta, str. 
115. 
104 V preteklih dveh desetletjih so nevladne organizacije izvedle medijsko močno izpostavljene kampanje za 
ozaveščanje javnosti, organizirale usposabljanja za osebe, ki delajo z žrtvami, in predstavnike javnih organov, 
pripravile priročnike za usposabljanje, različne smernice o delu z žrtvami in osnutke nacionalnih načrtov za boj 
proti nasilju. Prav tako so vodile zatočišča in varne hiše, zagotavljale psihosocialno pomoč žrtvam, nudile 
informacije o zakonodaji in pravnih sredstvih, organizirale skupine za samopomoč in prve zagotovile tudi 
specializirane programe za storilce. Eden od zadnjih dosežkov je na primer povezan s pobudo nevladne 
organizacije, ki je septembra 2009 odprla prvo varno hišo za nastanitev invalidnih žensk in otrok, žrtev nasilja.  
105 Žrtve kaznivega dejanja imajo na primer pravico do splošnih zaščitnih ukrepov, ki so na voljo pričam v 
postopkih preiskave in pregona. Ti ukrepi so bili uvedeni leta 2004 s spremembo Zakona o kazenskem postopku. 
Ukrepi vključujejo: izbris vseh ali posameznih podatkov iz kazenskega spisa; označitev vseh ali nekaterih 
podatkov za uradno tajnost; odredbo strankam v postopku, da morajo posamezna dejstva ali podatke ohraniti v 
tajnosti; določitev psevdonima priči in zaslišanje s pomočjo tehničnih sredstev (zaščitna stena, naprava za 
popačenje glasu, prenos zvoka iz posebnega prostora ipd). Nadaljnje spremembe zakona, do katerih je prišlo leta 
2008, so žrtvam nasilja zagotovile pravico do izbire osebe, ki ji žrtev zaupa in ki je lahko navzoča v 
predkazenskem in kazenskem postopku. Glej: Zakon o kazenskem postopku, 29. september 1994, in vse 
nadaljnje spremembe, na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362, neuradno 
prečiščeno besedilo. 
106 Zakon o nalogah in pooblastilih policije, 30. januar 2013, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6314.  
107 Stanovanjski zakon opredeljuje žrtve kaznivega dejanja kot prednostno skupino prosilcev in nadalje določa, da 
lahko žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v zatočiščih/varnih hišah sodelujejo na razpisu za oddajo 
neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča in ne nujno samo v kraju stalnega bivališča (kar je pogoj za 
ostale prosilce). Glej: Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 3. februar 2004, in vse nadaljnje 
spremembe, na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2004-01-0570, neuradno prečiščeno 
besedilo.  
108 Nasilje v družini vključuje grdo ravnanje z drugim v družinski skupnosti, pretepanje ali drugače boleče ali 
ponižujoče ravnanje, grožnje z neposrednim napadom na življenje ali telo, preganjanje iz skupnega prebivališča ali 
omejevanje svobode gibanja, zalezovanje, prisiljevanje k delu ali opuščanju dela ali spravljanje v podrejen položaj 
z nasilnim omejevanjem enakih pravic. Glej: Kazenski zakonik, 20. maj 2008, in vse nadaljnje spremembe, na 
voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050, neuradno prečiščeno besedilo. 
109 Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne 
glede na to, ali so nastale poškodbe. Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, 
je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena. Psihično nasilje so ravnanja, s 

katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in 
druge duševne stiske. Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo 
ta potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6314
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2004-01-0570
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050
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zaščito žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi. Prav tako določa, 

da so organi in organizacije, ki delajo z žrtvami, dolžni v vseh postopkih, ki so potrebni za 

zaščito žrtve, zagotoviti spoštovanje njene integritete. To je pomembna določba z vidika 

preprečevanja sekundarne viktimizacije. Zakon določa tudi ukrepe za preprečevanje 

ponovne viktimizacije, in sicer prepoved približevanja in prepustitev družinskega 

stanovanja žrtvi. Če je bila v primeru nasilja v družini podana ocena, da je žrtev ogrožena, 

ima ta pravico do brezplačne pravne pomoči v vseh postopkih, povezanih z izrekanjem 

ukrepa prepovedi približevanja ali izdaje odločbe o izselitvi nasilnega partnerja ne glede na 

določbe zakona, ki urejajo dostop do brezplačne pravne pomoči.110 Eden od splošnih ciljev 

tega zakona je bil tudi preusmeriti pozornost kazenskega postopka s storilcev kaznivih 

dejanj na žrtve, njihove potrebe in na podporo, ki so je deležne. 

 

Na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini je Državni zbor leta 2009 sprejel 

Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014, tj. 

najpomembnejši strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe in akterje, ki so zadolženi za 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini v zadevnem obdobju.111  

 

Med letom 2008 in 2011 je bila v Sloveniji opravljena prva nacionalna raziskava o nasilju v 

zasebni sferi in partnerskih odnosih. Temeljila je na reprezentativnem vzorcu žensk, starih 

med 18 in 80 let. Glavne ugotovitve kažejo, da je nasilje od svojega 15. leta dalje izkusilo 

56,6 odstotka žensk. Med najpogostejše oblike nasilja se uvršča psihično nasilje (49,3 

odstotka), sledi fizično nasilje (23 odstotkov), ekonomsko nasilje (14,1 odstotka), 

omejevanje gibanja (13,9 odstotka) in spolno nasilje (6,5 odstotka). Raziskava je prav tako 

pokazala, da je 90,8 odstotka povzročiteljev nasilja moških ter da je vsaka druga ženska 

določeno obliko nasilja izkusila v letu pred izvedbo raziskave. Po podatkih raziskave so 

ženske, ki izkusijo nasilje, manj zdrave od žensk v splošni populaciji (44,6 odstotka žrtev je 

svoje zdravstveno stanje dojemalo kot slabo ali zelo slabo, medtem ko je takšen odgovor 

podalo 6,9 odstotka žensk v splošni populaciji).112   

 

Slovenija je Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v 

družini ter boju proti njima podpisala leta 2011, ratificirala pa jo je decembra 2014.113  

 

Na splošno se obstoječe politike močno osredotočajo na problematiko nasilja v družini. 

Med vsemi področji, kjer se zagotavlja podpora, je področje nasilja v družini najbolj 

celovito urejeno v zakonodajnih aktih in politikah, na tem področju pa je vzpostavljenih in 

zagotovljenih tudi večina storitev. Te zagotavljajo centri za socialno delo in nevladne 

organizacije. Takšne storitve se obravnavajo kot storitve socialnega varstva, znaten delež 

njihovih stroškov pa financirajo pristojna ministrstva in lokalne skupnosti.114  

                                                 
110 Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 1. februar 2008, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084. Na podlagi tega zakona je bil pozneje sprejet tudi 
naslednji nabor pravil, ki opredeljujejo vlogo določenih organizacij na področju preprečevanja nasilja v družini in 
načine njihovega sodelovanja: Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, Pravilnik o pravilih in postopkih pri 
obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za 
vzgojno-izobraževalne zavode in Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju 
in preprečevanju nasilja v družini.  
111 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014, 27. maj 2009, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO60.  
112 Leskošek V., Urek M., Zaviršek D. (2010) Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih 
odnosih: Končno poročilo 1. faze raziskovalnega projekta, Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, na voljo na: http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/NasiljeRaziskava2010.pdf.  
113 http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1966/7575/.  
114 Obstaja nacionalna telefonska linija za pomoč ženskam, ki jo upravlja ena izmed nevladnih organizacij. Pomoč 

prek SOS telefona je na voljo vsak dan, vendar linija ne obratuje 24 ur dnevno. Leta 2013 je bilo v vseh 
slovenskih regijah 16 zatočišč (tj. varnih hiš) za nastanitev žensk, žrtev nasilja, pri čemer so 4 varne hiše delovale 
v okviru centrov za socialno delo, preostale pa v okviru nevladnih organizacij. Prav tako so bili v Sloveniji 3 krizni 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO60
http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/NasiljeRaziskava2010.pdf
http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1966/7575/
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Kljub sprejetju razmeroma celovitega pravnega in političnega okvira, zlasti na področju 

preprečevanja nasilja v družini, pa obstaja vrsta izzivov, s katerimi se bo treba soočiti. 

Ti med drugim vključujejo pravna neskladja in praktične ovire na področju izvrševanja 

ukrepov o prepovedi približevanja, ki se izrekajo kršiteljem, in mile kazni, ki so jih ti 

deležni. Ženske v Sloveniji nimajo enakega dostopa do podpornih storitev, saj se nekatera 

območja soočajo s pomanjkanjem takšnih storitev, vključno z brezplačno psihosocialno 

pomočjo. Zaradi nezadostnih možnosti zaposlitve in pomanjkanja ekonomske neodvisnosti 

se ženske včasih odločajo, da nasilnih zvez ne bodo zapustile. Pristojne institucije ženske 

napotijo v varne hiše, namesto da bi poskrbele za izselitev povzročiteljev nasilja iz 

gospodinjstva, velika delovna obremenitev policistov, državnih tožilcev, sodstva in socialnih 

delavcev pa prispeva k nižji kakovosti podpornih storitev, namenjenih žrtvam.115 

2.4.1. Trgovina z ljudmi 

 

Zakonodajni okvir, ki ureja področje trgovine z ljudmi, temelji na Kazenskem zakoniku, 

Zakonu o tujcih in Zakonu o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti 

trgovini z ljudmi. 

 

Ta oblika kriminalitete je bila prvič zakonsko prepovedana leta 2004, ko so bile sprejete 

spremembe takratnega Kazenskega zakonika. Tega je nadomestil nov Kazenski zakonik, 

ki je bil sprejet leta 2008. Leta 2011 je Državni zbor sprejel spremembe in dopolnitve tega 

zakonodajnega akta. Poleg kaznivih dejanj prostitucije ali drugih oblik spolnega 

izkoriščanja, prisilnega dela, suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi 

ali krvjo, ki so bila že vključena v prejšnji zakonik, pa so spremembe zakonika zagotovile 

tudi kaznovanje trgovine z ljudmi za namene izvajanja kaznivih dejanj. Kot kazniva dejanja 

so obravnavana tudi druga dejanja, povezana s trgovino z ljudmi, in sicer novačenje žrtev 

trgovine z ljudmi, izmenjava ali prenos nadzora nad žrtvami trgovine z ljudmi ter dajanje in 

prejemanje plačil ali koristi za doseganje soglasja osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, za 

namene izkoriščanja.116 

                                                                                                                                                            
centri, ki zagotavljajo zasilno nastanitev za ženske, žrtve nasilja, pri čemer dva delujeta v sklopu centrov za 
socialno delo, enega pa vodi nevladna organizacija. Poleg omenjenih programov pa so lahko ženske, ki so žrtve 
nasilja, nastanjene tudi v nekaterih materinskih domovih. Ti so imeli skupno 445 postelj za ženske, žrtve nasilja v 
družini, in njihove otroke. V Sloveniji deluje tudi deset kriznih centrov, ki zagotavljajo zasilno nastanitev otrok, 
žrtev nasilja, pri čemer je eden specializiran za nastanitev otrok, mlajših od 6 let. Otrokom, ki izkusijo nasilje, je 
na voljo tudi brezplačna telefonska linija. Klic se preusmeri v prej omenjene krizne centre za otroke in 
mladostnike, zato je na voljo 24 ur dnevno vsak dan v tednu. V Sloveniji deluje tudi osem ženskih svetovalnic. Te 
nudijo svetovalne storitve, informacije in nasvete, nekatere pa tudi nujno podporo za zagotavljanje varnosti, 
pravno svetovanje in spremstvo na sodišče. V zadnjem času sta dve nevladni organizaciji uvedli mobilno 
aplikacijo, ki ženskam, žrtvam nasilja, pomaga pri iskanju podpore. Na področju podpore ženskam, žrtvam 
spolnega nasilja, je v Sloveniji pet centrov, ki jim nudijo določeno obliko pomoči. Glej: http://www.drustvo-
sos.si/potrebujete-pomoc/sos-telefon-za-zrtve-nasilja; Women against Violence Europe (2014) Country Report 
2013: Reality Check on European Services for Women and Children Survivors of Violence: A Right for Protection 
and Support? (Poročila po državah za leto 2013: Pregled dejanskih razmer v evropskih službah, ki zagotavljajo 
podporo ženskam in otrokom, žrtvam nasilja: Pravica do zaščite in podpore?), Dunaj, urad WAVE (Ženske proti 
nasilju v Evropi) / Austrian Women’s Shelter Network, str. 182–185, na voljo na: http://www.wave-
network.org/sites/default/files/WAVE%20Country%20Report%202013_0.pdf; 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/preprecevanje_nasilja_v_druzini/; http://www.drustvo-
sos.si/aplikacija-varna.   
115 Ramšak A., Šetinc Vernik M., Vernik Šetinc B. (2014) Parallel Report By the Coalition of NGOs on Economic, 
Social and Cultural Rights in Slovenia (Vzporedno poročilo koalicije nevladnih organizacij o ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravicah v Sloveniji), Ljubljana, str. 33–34, na voljo na: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/SVN/INT_CESCR_NGO_SVN_16826_E.pdf; 
Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice (2014) Concluding observations on the 
second periodic report of Slovenia (Sklepne ugotovitve v zvezi z drugim rednim poročilom Slovenije), str. 6, na 
voljo na: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/243/18/PDF/G1424318.pdf?OpenElement. Glej tudi: 
http://www.drustvo-sos.si/uploads/datoteke/izjava%20za%20javnost%202014!!!!!!.pdf. 
116 Kazenski zakonik, 20. maj 2008, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050, neuradno prečiščeno besedilo. (Glej Direktivo 
2011/36/EU). Spremembe Zakona o kazenskem postopku, ki se nanašajo na trgovino z ljudmi, so bile ravno tako 

http://www.drustvo-sos.si/potrebujete-pomoc/sos-telefon-za-zrtve-nasilja
http://www.drustvo-sos.si/potrebujete-pomoc/sos-telefon-za-zrtve-nasilja
http://www.wave-network.org/sites/default/files/WAVE%20Country%20Report%202013_0.pdf
http://www.wave-network.org/sites/default/files/WAVE%20Country%20Report%202013_0.pdf
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/preprecevanje_nasilja_v_druzini/
http://www.drustvo-sos.si/aplikacija-varna
http://www.drustvo-sos.si/aplikacija-varna
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/SVN/INT_CESCR_NGO_SVN_16826_E.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/243/18/PDF/G1424318.pdf?OpenElement
http://www.drustvo-sos.si/uploads/datoteke/izjava%20za%20javnost%202014!!!!!!.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050
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Na podlagi novega Zakona o tujcih, sprejetega leta 2011, policija žrtvi trgovine z ljudmi, 

ki v Sloveniji prebiva nezakonito, na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli 

zadrževanje za čas treh mesecev, da se odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem 

postopku. To obdobje se lahko iz utemeljenih razlogov podaljša za čas do treh mesecev.117 

Če se žrtev po preteku tega obdobja odloči, da bo sodelovala kot priča v kazenskem 

postopku zoper trgovce z ljudmi, ima pravico do dovoljenja za začasno prebivanje za 

obdobje od šestih mesecev do enega leta, ki pa se lahko podaljšuje do konca kazenskega 

postopka, če je pri tem izpolnjena tudi vrsta drugih pogojev.118 

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi je 

najpomembnejši zakonodajni akt z vidika vloge podpornih služb. Zakon določa, da lahko 

nevladne in humanitarne organizacije sodelujejo s pristojnimi organi na različnih 

področjih.119 Prav tako določa, da pristojni organi izberejo podporne organizacije prek 

javnega razpisa.120  

Prva je pričela podporne storitve žrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji zagotavljati nevladna 

organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2001, nekaj let pozneje pa se ji je pridružila še ena 

nevladna organizacija. Obe sta še vedno najpomembnejši ponudnici pomoči žrtvam 

trgovine z ljudmi (npr. varna namestitev, svetovanje in izvajanje ukrepov za vključevanje 

žrtev v družbo), prav tako pa izvajata večino dejavnosti ozaveščanja.121 Ena od organizacij 

zagotavlja tudi brezplačno telefonsko linijo, ki je ob delovnikih na voljo 4 ure dnevno.122  

 

Politiko na področju boja proti trgovini z ljudmi določajo akcijski načrti, ki jih pripravlja 

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi. To skupino je leta 2003 

ustanovila vlada, sestavljajo pa jo predstavniki javnih organov in organizacij civilne družbe, 

ki delajo na tem področju. Akcijski načrti običajno pokrivajo dveletno obdobje. Vsebujejo 

seznam prednostnih nalog na področju boja proti trgovini z ljudmi (npr. preventivne 

ukrepe, kampanje za ozaveščanje javnosti, usposabljanja za zadevne zainteresirane strani, 

pregon kaznivih dejanj trgovine z ljudmi) in ukrepov za pomoč žrtvam in njihovo zaščito. 

Prvi akcijski načrt je bil sprejet leta 2004. Omenjena delovna skupina je zadolžena tudi za 

spremljanje izvajanja akcijskih načrtov.123 

 

                                                                                                                                                            
sprejete leta 2005 in zagotavljajo neprestano prisotnost pooblaščenca za mladoletne žrtve nekaterih kaznivih 
dejanj, vključno s trgovino z ljudmi. Prisotnost pooblaščenca je namenjena zagotavljanju varstva pravic otrok, 
zlasti v zvezi z otrokovo integriteto med obravnavami na sodišču in v postopku uveljavljanja odškodninskih 
zahtevkov. Glej: Zakon o kazenskem postopku, 29. september 1994, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362, neuradno prečiščeno besedilo.  
117 V času obdobja za razmislek ima žrtev pravico do brezplačnega tolmačenja in prevajanja, nujnega 
zdravstvenega varstva in osnovne oskrbe. 
118 Žrtev trgovine z ljudmi, ki ji je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima 
pravico do nujnega zdravstvenega varstva in osnovne oskrbe, enako kot tujci, ki jim je dovoljeno začasno 
zadrževanje. V času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje se žrtev trgovine z ljudmi lahko zaposli pod 
pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Glej: Zakon o tujcih, 15. junij 2011, in vse 
nadaljnje spremembe, na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761, neuradno 
prečiščeno besedilo. (Glej tudi Direktivo 2004/81/ES)  
119 Te na primer vključujejo zagotavljanje oskrbe žrtev trgovine z ljudmi; identifikacijo žrtev trgovine z ljudmi; 
krizno namestitev žrtev in namestitev žrtev v varne prostore; pomoč oziroma zaščito žrtev v predkazenskih, 
kazenskih in sodnih postopkih; pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji; informiranje in osveščanje ciljnih 
populacij ter vračanje žrtev v matično državo. 
120 Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, 15. julij 2009, na voljo na: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200961. Podporne storitve lahko prav tako zagotavljajo 
organizacije, ki niso izbrane na razpisu, vendar v tem primeru ne prejmejo finančne podpore iz tega mehanizma 
financiranja. 
121 http://www.drustvo-kljuc.si/indexen.php; http://www.karitas.si/pomoc/pomoc-zrtvam-trgovine-z-ljudmi/.  
122 http://www.drustvo-kljuc.si/helpline.php.  
123 http://www.vlada.si/en/projects/fight_against_trafficking_in_persons/.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761,%20neuradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo.%20(Glej%20tudi%20Direktivo%202004/81/ES)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761,%20neuradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo.%20(Glej%20tudi%20Direktivo%202004/81/ES)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200961.%20Podporne%20storitve%20lahko%20prav%20tako%20zagotavljajo%20organizacije,%20ki%20niso%20izbrane%20na%20razpisu,%20vendar%20v%20tem%20primeru%20ne%20prejmejo%20finan%C4%8Dne%20podpore%20iz%20tega%20mehanizma%20financiranja.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200961.%20Podporne%20storitve%20lahko%20prav%20tako%20zagotavljajo%20organizacije,%20ki%20niso%20izbrane%20na%20razpisu,%20vendar%20v%20tem%20primeru%20ne%20prejmejo%20finan%C4%8Dne%20podpore%20iz%20tega%20mehanizma%20financiranja.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200961.%20Podporne%20storitve%20lahko%20prav%20tako%20zagotavljajo%20organizacije,%20ki%20niso%20izbrane%20na%20razpisu,%20vendar%20v%20tem%20primeru%20ne%20prejmejo%20finan%C4%8Dne%20podpore%20iz%20tega%20mehanizma%20financiranja.
http://www.drustvo-kljuc.si/indexen.php
http://www.drustvo-kljuc.si/helpline.php
http://www.vlada.si/en/projects/fight_against_trafficking_in_persons/
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2.5. Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice  

 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

 Slovenija ima precej velikodušen okvir, ki ureja spolno in reproduktivno zdravje 

žensk ter njihove pravice. Ženskam je v sistemu zdravstvenega varstva na primarni 

ravni zagotovljen neposreden dostop do ginekoloških storitev. V praksi je 

dostop do teh storitev običajno manj zadovoljiv, na nekaterih lokalnih območjih 

pa je še posebej slab.  

 V letih 2010 in 2011, tj. v zadnjih dveh letih, za kateri so podatki na voljo, ni bil 

zabeležen noben primer smrti mater. Na ugotovitev, ali gre za trajen pozitiven 

trend, bo treba še počakati, saj se je Slovenija z vidika stopnje smrtnosti mater v 

preteklosti uvrstila precej nizko v primerjavi z ostalimi državami EU. 

 Število splavov se v Sloveniji zmanjšuje, država pa dosega dobre rezultate 

tudi na področju dostopa žensk tako do postopkov za umetno prekinitev 

nosečnosti kot tudi do tehnologij za oploditev z biomedicinsko pomočjo. 

Vseeno obstaja bojazen, da bodo sprejeti varčevalni ukrepi dostop do teh storitev 

onemogočili ženskam iz prikrajšanih skupin. Prav tako zaskrbljujoče je dejstvo, da je 

dostop do tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo onemogočen samskim 

ženskam in ženskam v istospolnih partnerstvih.  

 

V Sloveniji znaten delež sredstev za financiranje zdravstvenih storitev izvira iz shem 

obveznega zdravstvenega zavarovanja in prispevkov za socialno varnost (približno 70 

odstotkov v letu 2012).124 Preostanek sredstev večinoma izvira iz prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja ali iz neposrednih izdatkov za zdravstvo. Zakon o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ureja nacionalne sheme zdravstvenega 

zavarovanja, določa, da je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem v celoti 

zagotovljeno zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju 

družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom.125 

 

V Sloveniji je reproduktivno zdravstveno varstvo organizirano na primarni, sekundarni in 

terciarni ravni. Ženske imajo na primarni ravni neposreden dostop do ginekološkega 

tima, ki ga običajno sestavljajo ginekolog, ustrezno usposobljena babica ali medicinska 

sestra in zdravstveni tehnik. V skladu z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega 

varstva 2008-2013 „Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev“ bi bil potreben 

en ginekolog za vsakih 5500 žensk.126 

 

Kljub razmeroma velikodušnemu okviru na tem področju pa razpoložljivi podatki 

kažejo, da je dostop do storitev precej nezadovoljiv, posebej slab pa je na nekaterih 

lokalnih območjih. Do leta 2010 se je število ginekologov zmanjševalo, naraščanje 

njihovega števila pa je mogoče zabeležiti šele v zadnjih letih. Kljub temu je leta 2012 na 

vsakih 6500 žensk v povprečju delal en ginekolog, v štirih regijah pa je en ginekolog skrbel 

za 7000 do 8000 žensk. Zaradi tega prihaja do skrajševanja časa, namenjenega 

pregledom, ginekologi pa ne sprejemajo novih pacientov, kar negativno vpliva zlasti na 

dostop mladostnic do ustreznih storitev. To ima prav tako negativen vpliv na število 

                                                 
124 http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=6382. Izdatki za zdravstvo so skupaj znašali 9,4 odstotka 
slovenskega BDP. 
125 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 12. februar 1992, in vse nadaljnje spremembe, 

na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213, neuradno prečiščeno besedilo.  
126 Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 „Zadovoljni uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev“, 26. junij 2008, na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP51. 

http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=6382
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP51
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preventivnih in kurativnih pregledov. Neugodna je tudi starostna struktura slovenskih 

ginekologov, saj je bila leta 2010 njihova povprečna starost 52 let.127 

 

Opazovalci trenutnih razmer, vključno z organizacijami civilne družbe, opozarjajo na 

potrebo po pripravi celovitih politik in strateških dokumentov na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja, vendar takšen okvir zaenkrat še ni bil sprejet.128 Leta 2011 smo 

bili priča (neuspešnemu) poskusu sprejetja Strategije razvoja in celostne ureditve 

ginekološko porodniške službe,129 s katero je Ministrstvo za zdravje nameravalo vnesti 

spremembe v sedanjo mrežo porodnišnic. Ker delovna obremenitev ginekologov in 

porodničarjev ni enakomerno razporejena, se je ministrstvo odločilo za združitev primarnih 

in sekundarnih ginekoloških in porodniških služb. Na ta način je nameravalo ukiniti 

porodnišnice na tistih območjih, kjer so zabeležene nižje stopnje rodnosti. Organizacije 

civilne družbe so predlog kritizirale, ker naj bi prispeval k popolni odsotnosti tovrstnih služb 

na nekaterih območjih Slovenije in dodatno omejil dostop do ginekologov. Prav tako so 

trdile, da se Slovenija spopada s stopnjo umrljivosti mater, ki je višja od povprečja v 

Evropski uniji, čeprav se strategija tega vprašanja sploh ni dotaknila.130 

 

Vprašanje umrljivosti mater je v preteklih desetletjih predstavljalo pomemben razlog za 

zaskrbljenost. V obdobju od leta 2006 do leta 2010 je bilo v Sloveniji zabeleženih 14,6 

smrti mater na 100.000 živorojenih otrok (95-odstotni interval zaupanja), kar Slovenijo 

uvršča med države članice Evropske unije z najvišjo stopnjo umrljivosti mater.131 V letih 

2010 in 2011 v Sloveniji ni bil zabeležen noben primer smrti mater,132 vendar je na 

ugotovitev, ali gre za trajen pozitiven dosežek, treba še počakati.  

 

Slovenija ostaja ena izmed najuspešnejših držav med ostalimi državami članicami Evropske 

unije Slovenija z vidika precej nizkega števila porodniških posegov.133 Kljub temu pa so 

zaskrbljujoči trendi, ki so značilni za številne razvite države, prisotni tudi v Sloveniji. Delež 

carskih rezov, ki je leta 1987 znašal 7,3 odstotka, na primer, se je do leta 2011 povečal na 

19,4 odstotka.134 

 

                                                 
127http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20O
bersnelKvederDunja.pdf; Mihevc Ponikvar B., Renar I., Šinkovec N. (2011) „Dostopnost in izvajalci primarnega 
reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk v Sloveniji v letu 2010“, v Zdravstveno varstvo, letn. 50, št. 4, str. 
239–248.  
128http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20O
bersnelKvederDunja.pdf; Mihevc Ponikvar B., Renar I., Šinkovec N. (2011) „Dostopnost in izvajalci primarnega 
reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk v Sloveniji v letu 2010“, v Zdravstveno varstvo, letn. 50, št. 4, str. 
239–248. Glej tudi: Pinter B., Grebenc M. (2010) „Rodnost in dovoljena splavnost mladostnic v Sloveniji“, v 
Zdravniški vestnik, letn. 79, št. 9, str. 609–617. 
129http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_porodnisnice_260111/Strategija_ginek
olosko_porod_do_2020_260111.pdf. 
130http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/tematski_posveti/reproduktivno_zdravje_zensk_na_prepihu/i
ndex.html. 
131 EURO-PERISTAT Project with SCPE and EUROCAT (2013) European Perinatal Health Report. The health and 
care of pregnant women and babies in Europe in 2010 (Evropsko poročilo o perinatalnem zdravstvenem varstvu. 
Zdravje in oskrba nosečnic in novorojenčkov v Evropi leta 2010), na voljo na: 
http://www.europeristat.com/images/European%20Perinatal%20Health%20Report_2010.pdf. 
132 Podatki so bili pridobljeni iz zdravstvene statistike Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD): 
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#. 
133 EURO-PERISTAT Project with SCPE and EUROCAT (2013) European Perinatal Health Report. The health and 
care of pregnant women and babies in Europe in 2010 (Evropsko poročilo o perinatalnem zdravstvenem varstvu. 
Zdravje in oskrba nosečnic in novorojenčkov v Evropi leta 2010), na voljo na: 

http://www.europeristat.com/images/European%20Perinatal%20Health%20Report_2010.pdf. 
134 Erkić N., Premru Sršen T., Lucovnik M. (2014) „Odnos slovenskih zdravstvenih delavcev na področju 
perinatologije do carskega reza na zahtevo“, Zdravniški vestnik, letn. 83, št. 12, str. 865–871. 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20ObersnelKvederDunja.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20ObersnelKvederDunja.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20ObersnelKvederDunja.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20ObersnelKvederDunja.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_porodnisnice_260111/Strategija_ginekolosko_porod_do_2020_260111.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_porodnisnice_260111/Strategija_ginekolosko_porod_do_2020_260111.pdf
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/tematski_posveti/reproduktivno_zdravje_zensk_na_prepihu/index.html
http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/tematski_posveti/reproduktivno_zdravje_zensk_na_prepihu/index.html
http://www.europeristat.com/images/European%20Perinatal%20Health%20Report_2010.pdf
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#.
http://www.europeristat.com/images/European%20Perinatal%20Health%20Report_2010.pdf
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Sistematično izobraževanje za zdravo spolnost, ki se je v Sloveniji uvedlo, ko je bila ta še 

del nekdanje Jugoslavije, je bilo ukinjeno. Spolna vzgoja je danes izbirni predmet, 

njegovo izvajanje pa je prepuščeno presoji posameznih šol.135 

 

2.5.1. Splav 

 
Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je bila zagotovljena z Ustavo nekdanje 

Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1974. Na podlagi te ustavne določbe 

je bil leta 1977 sprejet Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do 

svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je ostal v veljavi tudi po razglasitvi slovenske 

samostojnosti. Ta zakon zagotavlja ugoden dostop do kontracepcije in vsebuje liberalne 

določbe glede umetne prekinitve nosečnosti. Postopek umetne prekinitve nosečnosti se 

opravi na zahtevo nosečnice v prvih desetih tednih nosečnosti. Zahtevo za umetno 

prekinitev nosečnosti po desetem tednu nosečnosti je treba predložiti posebni 

komisiji, ki odloča o zadevi, umetna prekinitev nosečnosti pa se opravi le, če je nevarnost 

posega za življenje in zdravje nosečnice ter za njena bodoča materinstva manjša od 

nevarnosti, ki grozi nosečnici ali otroku zaradi nadaljevanja nosečnosti in zaradi poroda.136 

 

Delež splavov se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih postopoma zmanjševal, saj je s 

13,5 splava na 1000 žensk v rodni dobi leta 2012 padel na 7,8 splava na 1000 žensk v 

rodni dobi. Število splavov se po Sloveniji sicer razlikuje, še vedno pa obstajajo tudi 

regionalne razlike z vidika deleža splavov (npr. leta 2012 je ta znašal 7,2 splava na 1000 

žensk v rodni dobi v Goriški regiji v primerjavi z 10,2 splava na 1000 žensk v rodni dobi v 

Podravski regiji).137 

 

Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet leta 2012,138 je uvedel vrsto 

varčevalnih ukrepov in vnesel spremembe v številne zakonodajne akte, tudi v Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.139 Zaradi sprejetja novih določb je 

delež stroškov, povezanih z umetno prekinitvijo nosečnosti, ki jih krije obvezno 

zdravstveno zavarovanje, padel s 85 na 80 odstotkov, medtem ko so se preostali 

stroški krili bodisi iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bodisi samoplačniško. 

Zaradi tega je postalo pereče vprašanje dostopnosti postopka za umetno prekinitev 

nosečnosti za ženske iz prikrajšanih družbenih skupin, zlasti tiste, ki si prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja ne morejo privoščiti.140 

 

                                                 
135 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20Ob
ersnelKvederDunja.pdf. 
136 Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, 26. april 
1977, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO408, 
neuradno prečiščeno besedilo.  
137http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20O
bersnelKvederDunja.pdf. 
138 Zakon za uravnoteženje javnih financ, 11. maj 2012, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388, neuradno prečiščeno besedilo. 
139 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 12. februar 1992, in vse nadaljnje spremembe, 

na voljo na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213, neuradno prečiščeno besedilo. 
140http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20O
bersnelKvederDunja.pdf. 
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2.5.2. Tehnologija za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) 

 
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo iz leta 

2000 ureja dostop žensk do tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP).141 

Razpoložljivi podatki kažejo, da se Slovenija skupaj s skandinavskimi državami uvršča med 

države z največjo dostopnostjo tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo 

v Evropi. Leta 2010 je delež slovenskih novorojenčkov, spočetih s pomočjo tehnologij za 

OBMP, znašal 5,1 odstotka.142 

 

Kljub temu je pravica do OBMP zakonsko omejena na heteroseksualne pare (poročene 

ali v zunajzakonski skupnosti). Leta 2001 je Državni zbor potrdil spremembe zakonodaje, 

na podlagi katerih bi imele enak dostop do OBMP vse ženske ne glede na svoj zakonski 

stan, vendar so bile te spremembe zavrnjene na referendumu, ki so ga sprožile 

konzervativne sile. Zato samske ženske in ženske v istospolni skupnosti trenutno 

nimajo pravice do OBMP. 

 

Podobno kot v primeru postopka za umetno prekinitev nosečnosti so spremembe Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2012 tudi na tem področju 

prispevale k zmanjšanju deleža stroškov, povezanih z zdravljenjem zmanjšane plodnosti 

in tehnologij OBMP, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.143 Ta delež se je s 

85 odstotkov zmanjšal na 80 odstotkov stroškov omenjenih storitev zdravstvenega varstva, 

kar ponovno vzbuja skrb glede dostopnosti tehnologij OBMP za ženske v zapostavljenem 

socio-ekonomskem položaju, tudi tiste, ki niso vključene v sistem prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja.144  

 

                                                 
141 Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, 20. julij 2000, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2518. 
142http://www.eshre.eu/~/media/emagic%20files/Data%20collection/EIM/Manuscript%20EIM%202010%20publis
hed.pdf. 
143 Zakon za uravnoteženje javnih financ, 11. maj 2012, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388, neuradno prečiščeno besedilo; Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 12. februar 1992, in vse nadaljnje spremembe, na voljo na: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213, neuradno prečiščeno besedilo. 
144http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/PekingPlus20O
bersnelKvederDunja.pdf. 
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3. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Po podatkih indeksa enakosti spolov v Evropski uniji (EU) se Slovenija uvršča med države 

članice EU z nadpovprečno enakostjo spolov. Kljub doseženemu napredku pa še vedno 

obstajajo številna odprta vprašanja in dolgotrajni vzorci, na katera bo treba odgovoriti 

oziroma jih spremeniti. 

 

Ženske so na različnih ravneh odločanja še vedno premalo zastopane, njihovemu 

mnenju pa se v politiki, gospodarstvu in drugih sektorjih premalokrat prisluhne. Stopnja 

zaposlenosti med ženskami je nižja od stopnje zaposlenosti med moškimi; zlasti starejše 

ženske so pogosto izključene iz trga dela ter izpostavljene tveganju revščine in socialne 

izključenosti. Še vedno prevladujejo tudi tradicionalne vloge spolov: ženske nosijo 

večino bremena, povezanega z oskrbo otrok in vsakodnevnimi gospodinjskimi opravili.  

 

Sedanja gospodarska kriza in odzivi pristojnih organov, ki temeljijo na sprejemanju 

varčevalnih ukrepov, so dodatno ogrozili položaj žensk v družbi, saj se takšni ukrepi 

pogosto ne sprejemajo v posvetovanju z ženskami, prav tako pa niso vedno nevtralni glede 

na spol.  
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VIRI 
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