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ZAHVALA 
 
PROGRESS 
 
Izid te publikacije je podprl Program Evropske unije za zaposlovanje in družbeno 
solidarnost (PROGRESS) (2007 – 2013). Ta program upravlja Generalni direktorat 
za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji. Ustanovljen je 
bil za namenom finančne podpore za izvajanje ciljev Evropske unije na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev, ki so bili zastavljeni v okviru Socialne agende, s tem 
pa naj bi prispeval tudi k doseganju ciljev Lizbonske strategije v teh področjih.  
 
Sedem let trajajoči program je namenjen vsem deležnikom, ki lahko pripomorejo k 
oblikovanju razvoja primerne in učinkovite zakonodaje in politike na področju 
zaposlovanja in socialne varnosti v vseh državah članicah Evropske unije ter 
Državah Evropskega gospodarskega prostora, kot tudi v državah kandidatkah in 
državah, ki so postopku za potrditev kandidature za članstvo v EU.  
 
Poslanstvo programa PROGRESS je okrepiti prispevek EU k podpori zavez in 
prizadevanj držav članic za ustvarjanje več delovnih mest boljše kakovosti ter za 
graditev bolj povezane družbe. V tem pogledu je PROGRESS ključen za:  
 
• zagotavljanje analiz in oblikovanje predlogov na področju kreiranja politik na 

PROGRESS področjih; 
• spremljanje in poročanje o izvajanju zakonodaje in politik EU na PROGRESS 

področjih;  
• promocijo prenašanja politik, učenja in podpore med državami članicami na 

področju ciljev in prednostnih nalog EU; 
• predstavitev pogledov vseh deležnikov in družbe na splošno.  
 
Za več informacij glejte: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
Informacije, vključene v to publikacijo, ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske 
komisije.  
 
PRIROČNIK 
 
The priročnik sta izdala Human European Consultancy (HEC) v partnerstvu z 
Migration Policy Group (MPG).  
 
Human European Consultancy vodi in izvaja projekte za partnerje, kot so, na primer, 
institucije Evropske unije, Agencija Evropske unije za temeljne pravice ter druge 
medvladne organizacije in agencije. Osredotoča se na področja človekovih pravic, 
enakega obravnavanja, nediskriminacije, razvoj civilne družbe ter razvoj in izvedba 
metod za boljšo usmerjenost k rezultatom, skrb za kakovost in spremljanje 
implementacije. Storitve vključujejo raziskovanje in pripravo poročil na posamezne 
teme v državah članicah EU ter na na mednarodni in evropski ravni, organizacijo 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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srečanj in seminarjev za strokovno javnost in/ali organizacijo (serije) usposabljanj – 
http://www.humanconsultancy.com.  
 
Migration Policy Group je neodvisna neprofitna organizacija, ki si prizadeva za razvoj 
prava in politik na področjih mobilnosti, raznolikosti, enakosti in nediskriminacije prek 
spodbujanja izmenjave znanja in izkušenj med deležniki iz vseh sektorjev družbe in 
za pripravo učinkovitih odgovorov na te izzive in priložnosti. MPG je izvedel številne 
študije, raziskave in treninge na področju nediskriminacije, vključno za ciljne skupine, 
kot so organi za enakost, organizacije civilne družbe in strokovnjaki. Koordinira tudi 
številne mreže strokovnjakov na teh področjih. Kot vsebinski koordinator Evropske 
mreže pravnih strokovnjakov na področju nediskriminacije se MPG kontinuirano 
ukvarja z evropsko protidiskriminacijsko zakonodajo in z nacionalnimi ukrepi, s 
katerimi se izvaja pravo EU, vodi pa tudi pripravo letnih nacionalnih poročil, 
primerjalnih analiz, tematkih poročil ali posebnih obvestil – 
http://www.migpolgroup.com.  
 
Ta priročnik je bil pripravljen v okviru projekta »Seminarji o osveščanju na področjih 
nediskriminacije in enakosti, namenjeni organizacijam civilne družbe« (VT/2010/007), 
katerega cilj je bila priprava posebnih materialov za usposabljanje in aktivnosti za 
nevladne organizacije z namenom krepitve njihovih zmožnosti za delo na področju 
nediskriminacije in enakosti.  
 
Glavni namen projekta je izboljšati učinke in učinkovitost organizacij civilne družbe pri 
izvajanju zakonov in politik na področju enakosti in nediskriminacije prek organizacije 
serije nacionalnih osveščevalnih seminarjev v 32 evropskih državah.  
 
Splošni del tega priročnika gradi na dveh prejšnjih prjektih, ki sta jih izvedla HEC in 
MPG in sicer »Mapping capacity of civil society dealing with anti-discrimination« 
(2004) in »Izobraževanje o nediskriminaciji in raznolikosti« (2006). vsi moduli 
usposabljanj so bili pripravljeni v okviru tega projekta na osnovi ocene potreb, ki je 
bila izvedena februarja 2011 v vseh državah, ki so sodelovale pri projektu.  
 
PROJEKTNA SKUPINA 
 
Vodenje projekta: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC), in  Marcel Zwamborn (HEC). 
 
Avtorji pritočnika in svetovalci pri nacionalnih seminarji so: Łukasz Bojarski, Isabelle 
Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas in Romaniţa Iordache.  

 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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UVOD  
 
Dobrodošli v spoznavanju priročnika za usposabljanje o diskriminaciji! 
 
Ta priročnik je bil pripravljen v okviru projekta, ki ga financira Evropska unija, z 
naslovom »Seminarji o osveščanju na področju nediskriminacije in enakosti, 
namenjeni organizacijam civilne družbe« – VT/2010/007. Projekt se izvaja v 32 
evropskih državah. To so države članice EU (razen Luksemburga), Norveška in štiri 
države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija – FYROM, 
Islandija, Srbija in Turčija in pristopna država članica Hrvaška.1 Peta država 
kandidatka, Črna gora, pri projektu ni sodelovala. 
 
Ta projekt je nastal kot posledica pobude Evropske komisije, ki se financira iz 
Programa Evropske skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – 
PROGRESS. Izvajajo ga Human European Consultancy 
(www.humanconsultancy.com), Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) in 
lokalni partnerji iz vseh 32 držav.  
 
Cilj projekta je opolnomočenje organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju 
nediskriminacije in enakosti, prek razvijanja aktivnosti in gradiv za usposabljanje. 
Nevladne organizacije so nepogrešljive pri pojasnjevanju in uveljavljanju 
protidiskriminacijske politike in zakonodaje. Imajo ključno vlogo pri predstavljanju 
interesov in zagovarjanju tistih, ki jih zastopajo, pa tudi pri osveščanju tako med 
žrtvami in potencialnimi žrtvami diskriminacije, ki se prepogosto ne zavedajo svojih 
pravic, kakor tudi med širšo javnostjo.  
 
Ta priročnik je namenjen nacionalnim vodjem usposabljanja pri izvajanju nacionalnih 
izobraževalnih seminarjev in nevladnim organizacijam za promocijo enakosti in 
nediskriminacije. Udeleženci nacionalnih seminarjev prihajajo iz vrste nevladnih 
organizacij in združenj, ki se ukvarjajo z vsemi temelji diskriminacije: z raso ali 
narodnostjo (vključno z Romi), z vero ali prepričanjem, starostjo, hendikepom ali 
spolno usmerjenostjo. Kljub temu, da spol še ni posebej vključen v ta projekt 
usposabljanja, bodo vidiki, povezani s spolom, vključeni v vse aktivnosti. 
 
Ta priročnik gradi na izkušnjah in gradivu, ki je bilo pripravljeno v predhodnih 
projektih, ki jih je financirala EU, kot na primer Krepitev civilne družbe na področju 
protidiskriminacije (VT/2004/45) in Izobraževanje o protidiskriminaciji in raznolikosti 
(VT/2006/009). Ti projekti so vključevali oceno položaja organizacij civilne družbe ter 
oblikovanje in izvajanje niza usposabljanj za povečevanje znanja, razumevanja in 
zmogljivosti organizacij civilne družbe.  
 
Ta projekt je pomembno nadaljevanje navedenih aktivnosti, saj dopolnjuje predhodne 
projekte s posebnim fokusom na izboljševanju vpliva in učinkovitosti organizacij 
                                                 
1  Lihtenštajn in Luksemburg v projekt nista vključena, saj imajo nevladne organizacije v teh državah 

alternativna sredstva usposabljanja. Srbija je bila v začetku projekta potencialna kandidatka za 
članstvu v EU, 2. marca 2012 pa je opridobila status kandidatke.  

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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civilne družbe glede izvajanja in promoviranja politik na področju enakosti in 
nediskriminacije.  
 
Priročnik vsebuje opis pravnega okvira EU, vključno s pregledom glavnih načel in 
virov prava EU, ki so pomembni za nediskriminacijo, kot tudi vloge institucij EU, 
organov in agencij (Evropski parlament, Evropski svet, Evropska komisija, Sodišče 
ES (ECJ) in Agencija za temeljne pravice (FRA)) pri promoviranju in zagotavljanju 
nediskriminacije in enakosti. Prav tako opisuje pomembnost vloge nevladnih 
organizacij ob razvijanju in izvajanju politik in zakonodaje na področju 
nediskriminacije in enakosti.  
 
Med pripravo tega priročnika je bilo v 32 državah, vključenih v projekt, izvedena 
ocena nacionalnih potreb in specifik. Na osnovi tega so bili nacionalni trenerji 
usposabljani v modulih, ki odražajo nacionalne potrebe in nacionalni kontekst, kot je 
bil identificiran z oceno: 
 
1. zbiranje informacij in načrtovanje; 
2. zagovorništvo; 
3. partnerstvo; 
4. mediji; 
 
Ta priročnik vsebuje posebna poglavja za vsako izmed navedenih tematik. Ta 
poglavja so jedro priročnika za usposabljanje. 
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1 OZADJE: INSTITUCIONALNI IN PRAVNI OKVIR EVROPSKE 
PROTIDISKRIMINACIJSKE ZAKONODAJE 

 
Načrtovani učni cilji: 
 
• pridobivanje osnovnih, najnovejših znanj o naravi prava in institucij EU, 

pomembnih za področje nediskriminacije in 
• razumevanje koncepta diskriminacije, kot jih odražajo trenutni evropski 

standardi. 
 
1.1 Spoznavanje Evropske unije 
 
Evropska unija (EU) ima 27 držav članic, ki so prenesle nekaj svoje suverenosti ali 
oblasti za sprejemanje zakonodaje na EU. Te članice so Avstrija, Belgija, Bolgarija, 
Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, 
Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. 
 
V času pisanja tega priročnika je Hrvaška v fazi priključevanja EU. Če bodo 
ratifikacijo pogodbe med EU in Hrvaško (ki je bila podpisana decembra 2011) podale 
vse članice EU in Hrvaška, bo slednja postala 28. država članica EU 1. julija 2013.  
 
Naslednje države imajo status uradne kandidatke za članstvo v EU: Islandija, 
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora (ki ni sodelovala v tem 
projektu), Srbija in Turčija.  
 
EU je prav tako v pogajanjih s potencialnimi državami kandidatkami, ki so: Albanija, 
Bosna in Hercegovina ter Kosovo, kot je določeno v resoluciji Varnostnega sveta ZN 
1244. 
 
1.1.1 Institucije Evropske unije in njihova vloga na področjih nediskriminacije 

in enakosti 
 
Med evropskimi institucijami in organi so štirje posebni organi in ena neodvisna 
agencija, ki so pooblaščeni za izvajanje nalog EU na področju nediskriminacije in 
enakosti znotraj EU:2 
 
Organi EU:  
A. Evropski parlament (predstavlja prebivalce Evropske unije); 
B. Svet Evropske unije (predstavlja nacionalne vlade); 

                                                 
2  Aktivnosti na področju nediskriminacije zunaj EU so del skupne zunanje in varnostne politike EU 

(SZVP). Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki jo je imenoval 
Evropski svet, izvaja SZVP (18. člen Pogodbe o Evropski uniji), pri tem ga podpira Evropska služba 
za zunanje delovanje (EEAS), ki je bila ustanovljena s sklepom Sveta z dne 26. julija 2010, Uradni 
list EU L.201/30 z dne 3. Avgusta 2010 (27.3 člen Pogodbe o Evropski uniji). Za sestavo EEAS in 
za pravno podlago glej http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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C. Evropska komisija (predstavlja in uresničuje interese EU kot celote); 
D. Sodišče Evropske unije (ohranja pravila evropske zakonodaje). 

 
Agencija EU: 
E. Agencija za temeljne pravice (agencija EU, ki institucijam EU in državam EU 

nudi pomoč in strokovno znanje, povezano s temeljnimi pravicami ob izvajanju 
prava EU).  

 
A. Evropski parlament 
 
• Parlament ima tri glavne naloge: 

o s Svetom si deli pristojnost razpravljanja in sprejemanja evropskih 
zakonov;  

o izvaja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU in še posebej 
nad Komisijo. Ima pristojnost, da potrdi ali zavrne imenovanje vseh 
komisarjev. Ima pravico izdati nezaupnico Komisiji kot celoti;  

o s Svetom si deli pristojnosti v zvezi s proračunom EU. Na koncu 
postopka proračun sprejme ali ga zavrne v celoti skupaj s Svetom. 

• Mesečna plenarna zasedanja parlamenta se odvijajo v Strasbourgu (Francija), 
kjer je sedež Parlamenta. Seje parlamentarnih odborov in druga dodatna 
plenarna zasedanja se odvijajo v Bruslju (Belgija), medtem ko je v 
Luksemburgu sedež administrativne službe (»Generalnega sekretariata«). 

• Vseh 736 članov Evropskega parlamenta je izvoljenih neposredno s splošnimi 
volitvami vsakih pet let; vsak državljan Evropske unije lahko kandidira na 
volitvah, evropski državljani pa lahko volijo v kateri koli državi članici, kjer živijo. 

• Za obravnavanje posebnih tematik člani Parlamenta ustanavljajo odbore. Med 
njimi so na primer Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbor za pravice 
žensk in enakost spolov, Odbor za zunanje zadeve, Odbor za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Odbor za pobude (peticije) 
odgovarja na pobude, ki jih vložijo posamezniki, ki menijo, da so bile njihove 
pravice, ki jih varuje pravo EU, kršene. 

 
B. Svet Evropske unije 
 
• Institucija s sedežem v Bruslju (Belgija), je glavni organ za sprejemanje 

odločitev v Evropski uniji. 
• Svet ima naslednje naloge na področju sprejemanja odločitev in 

usklajevanja: 
o sprejema predpise Evropske unije, na mnogih področjih zakonodajno 

dejavnost izvaja skupaj z Evropskim parlamentom; 
o usklajuje splošne ekonomske politike držav članic; 
o določa skupno zunanjo in varnostno politiko EU na osnovi smernic, ki 

jih določa Evropski svet (redna srečanja državnih vodij ali vlad članic EU); 
o sklepa mednarodne sporazume med EU in eno ali več državami ali 

mednarodnimi organizacijami; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
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o usklajuje dejanja držav članic in sodelovanje med nacionalnimi sodišči 
in policijskimi organi v kazenskih zadevah in 

o odobri proračun EU skupaj z Evropskim parlamentom. 
• Svet je sestavljen iz ministrov držav članic, ki se srečujejo v okviru Sveta 

Evropske unije. V skladu z zadevo na dnevnem redu vsako državo predstavlja 
minister, odgovoren za to temo. 

• Predsedstvo Sveta se menjuje vsakih šest mesecev po načelu rotacije držav 
članic. Svet za zunanje zadeve, ki ga sestavljajo zunanji ministri držav članic, 
ima stalnega predsednika ali predsednico – Visoko predstavnico oz. 
predstavnika EU za zunanjo in varnostno politiko. 

• Svet EU lahko izdaja uredbe, direktive, odločbe, splošne ukrepe, priporočila ali 
mnenja. Prav tako lahko sprejema sklepe, deklaracije ali resolucije. 

• Sveta EU ne smemo zamenjavati z Evropskim svetom, ki določa splošno 
politično usmerjenost in prioritete Evropske unije in ga sestavljajo vodje držav 
ali vlad držav članic, skupaj s predsednikom EU in predsednikom Komisije. 
Evropski svet je postal ena izmed sedmih institucij Unije decembra 2009, s 
pričetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Njegovega predsednika 
(trenutno Herman Van Rompuy iz Belgije) izbere kvalificirana večina in ima 
mandat dveh in pol let, ki se lahko največ enkrat podaljša. 

 
C. Evropska komisija 
 
• Izvršilna veja oblasti s sedežem v Bruslju (Belgija). 
• Med glavne naloge Evropske komisijo sodijo: 

o predlagati predpise Parlamentu in Svetu;  
o upravljati in izvajati politike EU (npr. protidiskriminacijske politike) in 

proračun;  
o kot »varuhinja Pogodb« Evropska komisija preverja, ali države članice 

ustrezno izvajajo pravo EU. 
o  

• Evropsko komisijo sestavljajo po en komisar na državo članico, ki ga predlaga 
vlada, imenuje Svet, potrdi pa Evropski parlament za mandat petih let, v 
katerem mora delovati nepristransko in neodvisno, odgovoren pa je za 
določena področja politike. 

• Generalni direktorat za pravosodje je sestavljen iz štirih direktoratov – civilno 
pravosodje, kazensko pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Unije, od 
januarja 2011 pa tudi direktorat za enakost. Naloge GD za pravosodje 
vključujejo: 
o promoviranje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji; 
o usklajevanje in promoviranje razvojne politike za boj proti diskriminaciji na 

podlagi spola, rase in narodnosti, vere ali prepričanja, hendikepa, starosti 
ali spolne usmerjenosti; promoviranje osveščanja o enakosti in 
nediskriminaciji; usklajevanje razvoja politike v povezavi z nediskriminacijo 
etničnih manjšin, zlasti Romov; 

o krepitev pomena državljanstva s promoviranjem in zaščito državljanskih 
pravic v vsakodnevnem življenju, z zagotavljanjem, da bodo evropski 



 

 
10 

Seminarji o osveščanju na področjih boja proti diskriminaciji in enakosti, namenjeni organizacijam civilne družbe 
 

državljani lahko popolnoma izkoristili evropsko integracijo, še posebej 
pravico do prostega gibanja v Evropski uniji; 

o razvijanje evropskega področja sodstva in zagotavljanje pravne varnosti in 
enakih pogojev delovanja za državljane, potrošnike in podjetja, ob 
uveljavljanju njihovih pravic znotraj in zunaj nacionalnih meja; 

o razvijanje ustrezne kazenske politike za EU na osnovi medsebojnega 
priznavanja sodnih odločitev, harmonizacije minimalnih standardov 
kazenskega procesnega prava, kot so pravice žrtev in osebe obtožene ali 
osumljene storitve kaznivih dejanj; in 

o sodelovanje v pogovorih z institucijami EU in nacionalnimi parlamenti pri 
razvoju pravosodnih politik. 

 
D. Sodišče Evropskih skupnosti (Sodišče) 
 
• Glavno sodišče ES s sedežem v Luksemburgu. 
• Naloga sodišča je razlagati pravo EU in zagotavljati uporabo prava na enak 

način v vseh državah članicah EU. 
• Sestavlja ga po en sodnik iz vsake države članice. Sodišču pri reševanju zadev 

pomaga osem splošnih pravobranilcev, ki Sodišču podajajo obrazložena 
mnenja. Sodniki so imenovani v soglasju z vladami držav članic za dobo šestih 
let, po izteku mandata pa so lahko ponovno imenovani.  

• Glavna pristojnost: 
o odločanje o predhodnih vprašanjih: če je nacionalno sodišče v kakršnem 

koli dvomu v zvezi z razlaganjem ali veljavnostjo prava EU, lahko, včasih 
pa tudi mora, prositi Sodišče za mnenje. Stranke v postopkih lahko 
nacionalnega sodnika zaprosijo za odobritev zahteve za predložitev 
predhodnega vprašanja sodišču ali pa se nacionalni sodnik za predložitev 
zadeve odloči spontano. Katero koli sodišče lahko predloži predhodno 
vprašanje, vendar je le nacionalno sodišče, ki je zadnja instanca, k temu 
obvezano. Mnenje je izdano v obliki odgovora na predhodno vprašanje, v 
katerem lahko sodišče na primer odloči, ali je nacionalna zakonodaja 
skladna z zakoni EU. Sodbe Sodišča so za nacionalna sodišča, na katera 
so naslovljene, obvezne. Sodba sodišča pa podobno obvezuje tudi druga 
nacionalna sodišča, pred katerimi se je pojavilo enako vprašanje; 

o postopki zaradi neizpolnitve obveznosti: Evropska komisija ali država 
članica lahko sproži postopek, če utemeljeno meni, da država članica ni 
izpolnila svojih obveznosti, ki ji jih nalaga pravo EU. Po predhodnem 
postopku, v katerem ima zadevna država članica možnost, da se odzove 
na predložene opomine, lahko Komisija uveljavi ukrepe za kršitev pred 
Sodiščem; 

o druge pristojnosti, ki zagotavljajo pravilno delovanje institucij EU: odloča 
o pritožbah iz pravnih razlogov, vloženih zoper sodbe sodišča prve 
stopnje; odloča o pritožbah proti odločitvam sodišča za uslužbence 
Evropske unije; razveljavlja ukrepe, ki jih sprejme institucija, organ, urad 
ali agencija Evropske unije; presoja zakonitost nezmožnosti ukrepanja 
institucij, organov, uradov ali agencij Evropske skupnosti. 
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• Sodišče ima lahko odloča na obči seji velikega senata trinajstih sodnikov ali v 
senatih treh do petih sodnikov. Odločitve se sprejemajo z večino.  
Če ni ločenih mnenj, sodbo podpišejo vsi sodniki, ki so sodelovali v razpravah. 
Sodbe se javno razglasijo.  

 
E. Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) 

 
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je neodvisna agencija EU s 
sedežem na Dunaju v Avstriji, ki je bila ustanovljena 1. marca 2007. 
 
FRA poskuša nuditi institucijam EU in državam EU pomoč in strokovno znanje, 
povezano s temeljnimi pravicami ob izvajanju zakonodaje EU. 
 
Glavna naloga Agencije je zbiranje in širjenje objektivnih, zanesljivih in primerljivih 
podatkov o stanju temeljnih pravic v državah EU v okviru zakonodaje EU. 
 
FRA ima tudi nalogo ozaveščanja o temeljnih pravicah. 
 
Agencija ni pooblaščena za:  
 
• preiskovanje individualnih pritožb;  
• izvajanje regulatornih pooblastil za odločanje ali  
• izvajanje sistematičnega in trajnega nadzora držav EU.  
 
Organizacija in naloge FRA so opredeljene v Uredbi 168/2007. 
Agencija načrtuje raziskave na osnovi letnega programa dela in v obsegu tematskih 
področij, navedenih v večletnih delovnih načrtih. Trenutni večletni okvir pokriva 
obdobje od 2007 do 2012 in vključuje naslednja tematska področja:  
 
(a) rasizem, sovraštvo do tujcev in s tem povezana nestrpnost; 
(b) diskriminacija na osnovi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 

hendikepa, starosti ali spolne usmerjenosti, diskriminacija pripadnikov manjšin 
ter katera koli kombinacija teh razlogov (različne vrste diskriminacije); 

(c) odškodnine za žrtve; 
(d) pravice otrok, vključno z zaščito otrok; 
(e) azil, priseljevanje in vključevanje priseljencev; 
(f) vizumi in nadzor meja; 
(g) sodelovanje državljanov Unije v demokratičnem delovanju Unije; 
(h) informacijska družba, še posebej spoštovanje zasebnega življenja in zaščita 

osebnih podatkov ter 
(i) dostop do učinkovitega in neodvisnega sodstva. 
 
FRA tesno sodeluje z drugimi organi in institucijami, ki delujejo tako na nacionalni kot 
na evropski ravni. Ima poseben sporazum o sodelovanju s Svetom Evrope in prav 
tako sodeluje s socialnimi družbami pri Platformi za temeljne pravice (FRP). 
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FRA vključuje EU in njenih 27 držav članic. Države kandidatke lahko sodelujejo pri 
delu Agencije kot opazovalke. Pridružitveni sveti (ki so sestavljeni za vsako državo 
kandidatko) določajo naravo, obseg in način, kako posamična država sodeluje pri 
delu FRA. 
 
Hrvaška pri FRA kot opazovalka sodeluje od julija 2010. 
 
Svet Evropske unije lahko k sodelovanju pri delu FRA povabi države, ki so sprejele 
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z EU. 

 
1.1.2 Splošna načela in viri prava EU, pomembni za nediskriminacijo in 

enakost 
 
EU mora delovati znotraj meja svojih pooblastil, kot so določena v ustanovnih 
pogodbah. Zakonitost izvajanja pooblastil organov Evropske unije ureja načelo 
subsidiarnosti: na področjih, ki ne spadajo v izključno pristojnost EU (npr. kjer si 
Evropska unija pristojnost urejanja nekega področja deli z državami članicami), lahko 
EU ukrepa le, če države članice same ne morejo doseči zastavljenih ciljev. 
 
V primeru konflikta je pravo EU hierarhično nad notranjim pravom. Sodišče ES je 
odločilo, da EU ustanavlja nov pravni red, v korist katerega so države članice omejile 
svoje suverene pravice, in da so domača sodišča zavezana izvajati določbe prava 
EU v celoti, četudi to pomeni, da ne uporabijo notranjega prava, ki je v nasprotju s 
pravom EU, in sicer ne glede na to, ali je bilo sprejeto pred ali po določenem delu 
zakonodaje EU.  
 
Vire prava EU lahko razdelimo v tri kategorije: 
 
• Primarni viri: pogodbe med državami članicami in sporazumi s tretjimi državami; 
• Sekundarni viri: uredbe, direktive, odločbe, priporočila in mnenja, prav tako kot 

tista, ki niso navedena v 288. členu Pogodbe o delovanju EU (TFEU): sporočila 
in priporočila; 

• Dopolnilni viri: Splošna načela prava EU, ki so se razvila v sodni praksi Sodišče 
Evropskih skupnosti. 

 
Primarni viri 
 
Primarno pravo (primarni ali prvotni viri prava) je vrhovni vir prava Evropske unije, kar 
pomeni, da prevlada nad vsemi drugimi viri prava. Sodišče Evropskih skupnosti je 
odgovorno za zagotavljanje te primarnosti z različnimi ukrepi, kot je na primer tožba 
na razveljavitev (263. člen TFEU) in odločanje o predhodnih vprašanjih (267. člen 
TFEU).  
 
Primarni viri prava so:  
• Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske 

gospodarske skupnosti (Pariška pogodba (18. april 1951), Rimski pogodbi – 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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Pogodba Euratom in Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti 
(25. marec 1957));  

• Maastrichtska pogodba o Evropski uniji (7. februar 1992) in Pogodba o združitvi 
izvršnih institucij (8. april 1965). 

• Glavne pogodbe, ki dopolnjujejo EU: Enotni evropski akt (17. in 28. februar 
1986), Amsterdamska pogodba (2. oktober 1997), Pogodba iz Nice (26. februar 
2001) in Lizbonska pogodba (13. december 2007, ki je začela veljati 1. 
decembra 2009). 

• Protokoli, priloženi k tem pogodbam. 
• Dodatne pogodbe, ki spreminjajo določene dele teh ustanovnih pogodb. 
• Pogodbe o pristopu novih držav članic v EU (1972: Združeno kraljestvo, Irska in 

Danska; 1979: Grčija; 1985: Španija in Portugalska; 1995: Avstrija, Finska in 
Švedska; 2003: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, 
Poljska, Slovaška in Slovenija; 2005: Bolgarija in Romunija). 

• Lizbonska pogodba poudarja obvezno moč Listine o temeljnih pravicah v 
ustanovnih pogodbah. Poleg tega 6. člen Pogodbe o EU opredeljuje Listino kot 
dokument z enako pravno veljavo kot pogodbe. Na primer: marca 2011 je 
Evropsko sodišče pri sodbi v zadevi C-236/09, Association Belge des 
Consommateurs Test-Achats and Others na osnovi Direktive 2004/113/EC 
upoštevalo 21. do 23. člen Listine, ter sprejelo sklep, da spol zavarovanega 
posameznika, upoštevan kot dejavnik tveganja v zavarovalniških pogodbah, 
predstavlja diskriminacijo.  

• Listina se nanaša na dejanja vseh institucij in organov EU, vendar se na države 
članice nanaša le, če izvajajo pravo EU. 

• Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov je prva konvencija s 
področja človekovih pravic, ki jo je EU izpogajala, podpisala in ratificirala. 
Naložila bo nove obveze EU, prav tako pa tudi državam pogodbenicam. Vendar 
pa je potrebno natančen obseg in omejitev teh novih obveznosti še analizirati. 

 
NA PODROČJU NEDISKRIMINACIJE IN ENAKOSTI SO POMEMBNE NASLEDNJE 
DOLOČBE: 
 
PREČIŠČENA RAZLIČICA POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE 
 
10. člen: Pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti si Unija prizadeva za boj 
proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, hendikepa, 
starosti ali spolne usmerjenosti. 
 
19. člen (prej 13. člen TEC): 
 
1. Brez poseganja v druge določbe te pogodbe in v mejah pristojnosti Skupnosti po 

tej pogodbi, lahko Svet soglasno po posebnem zakonodajnem postopku in po 
pridobitvi soglasja Evropskega parlamenta sprejme ustrezne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
hendikepa, starosti ali spolne usmerjenosti. 

2. Ne glede na prejšnji odstavek lahko Evropski parlament in Svet skladno z rednim 
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zakonodajnim postopkom prevzameta temeljna načela spodbujevalnih ukrepov 
Unije, kar ne vključuje usklajevanja zakonov in upravnih predpisov držav članic 
za spodbujanje ukrepov, ki jih izvajajo države članice z namenom prispevanja k 
doseganju ciljev, navedenih v 1. odstavku. 

 
LISTINA O TEMELJNIH PRAVICAH V EVROPSKI UNIJI 
 
20. člen: Vsi smo enakopravni pred zakonom. 
 
21. člen: 
 
1. Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, 

etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, 
premoženja, rojstva, hendikepa, starosti ali spolne usmerjenosti. 

2. Na področju uporabe Pogodbe in ne glede na njene posebne določbe, je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi državljanstva. 

 
Sekundarni viri 
 
288. člen TFEU navaja sekundarne vire prava EU: uredbe (s splošnimi določbami in 
zavezujoče v celoti in neposredno uporabne v državah članicah), direktive 
(zavezujoče za vse države članice glede ciljev, ki naj bi jih dosegle, vendar 
nacionalnim organom prepuščajo izbiro glede oblike in metod izvajanja), odločbe 
(zavezujoče v celoti za tiste, na kogar so naslovljene) ter priporočila in mnenja (ki 
niso zavezujoča). 
 
• Uredbe 

o pomenijo zavezujoč pravni vir; 
o so neposredno uporabne: postanejo veljavne z objavo v Uradnem listu 

Evropske unije od datuma, ki je določen v objavi; če ta datum ni določen, 
pa začnejo veljati dvajseti dan po objavi; 

o ne zahtevajo domačih implementacijskih ukrepov; 
o nanje se lahko sklicujejo posamezniki v postopkih pred domačimi sodišči 

in 
o so splošno uporabne: za vse države članice in v vseh državah članicah. 

 
• Direktive 

o so zavezujoče; 
o pričnejo veljati na dan, ki je določen v direktivi ali pa dvajseti dan po objavi 

v Uradnem listu Evropske unije;  
o zahtevajo sprejem domačih implementacijskih ukrepov v določenem 

roku po sprejemu direktive in sicer tako, da so v notranjem pravu 
vsebinsko zajeta določila direktiv – ta postopek se imenuje prenašanje 
določb direktive v notranje pravo; 
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o odgovornost domačega sodišča je, da zagotovi polno učinkovitost 
splošnega načela nediskriminacije, kot je navedeno v relevantnih 
direktivah, razveljavi kakršne koli določbe domačega prava, ki so v 
konfliktu s predpisi EU, tudi če obdobje, ki je predpisano za prenašanje 
direktiv, še ni poteklo; 

o ko obdobje, ki je predpisano za prenašanje direktiv, poteče, se lahko na 
direktive posamezniki sklicujejo pred domačimi sodišči, vendar le proti 
državi in če so izpolnjeni določeni pogoji, 

o države članice so lahko odgovorne za neizvajanje ali nepopoln prenos 
direktive v notranje pravo. 

 
• Odločbe 

o so zavezujoč vir prava; 
o vendar le za tiste, na kogar so naslovljene, npr. za podjetje, za katerega je 

bilo ugotovljeno, da je kršilo konkurenčno pravo;  
o nanje se lahko sklicujejo posamezniki v postopkih pred domačimi sodišči. 

 
Na področju nediskriminacije in enakosti se kot sekundarni viri prava EU uporabljajo 
direktive. Najpomembnejše so naslednje direktive Sveta: 

• 2000/43/ES z dne 29. junija 2000, o izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost (imenovana tudi Rasna direktiva ali 
Direktiva o rasni enakosti); 

• 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000, o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (imenovana tudi Direktiva o okvirih 
zaposlovanja ali Direktiva o enakosti pri zaposlovanju). 

Direktiva o enakosti spolov, kot na primer: 
• 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004, o izvajanju načela enakega 

obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z 
njimi; 

• 2006/54/ES z dne 5. julija 2006, o uresničevanju načela enakih možnosti ter 
enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu 
(preoblikovano). 

 
Leta 2008 je Komisija predlagala Direktivo o izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na vero ali prepričanje, hendikep, starost ali spolno usmerjenost izven 
delovnega mesta za zagotavljanje ravni varstva na osnovi starosti, hendikepa, spolne 
usmerjenosti in vere, na enaki ravni kot na osnovi rasnega ali etničnega izvora v 
direktivi 2000/43/ES. Ta direktiva še ni bila sprejeta, vendar se pogajanja Sveta o 
predlogu nadaljujejo.  
 
Dopolnilni viri prava: 
 
Dopolnilno pravo je sestavljeno iz nenapisanih virov Evropskega prava, ki imajo 
sodno poreklo in se uporabljajo v primerih, kjer primarna in/ali sekundarna 
zakonodaja ne reši zadeve. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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Sodišče Evropskih skupnosti je razvilo splošna načela prava, ki vključujejo: 
 
•  
• enakost/nediskriminacijo; 
• sorazmernost; 
• pravno varnost/zakonita pričakovanja/retroaktivnost; 
• pravico do zaslišanja. 
 
Sodišče Evropskih skupnosti je izdalo več sodb, v katerih razlaga Direktivo Sveta 
2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb 
ne glede na raso ali narodnost in Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. 
novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in 
delu prav tako kot direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja moških 
in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, še posebej direktivi št. 
2004/113/ES in 2006/54/ES.  
 
1.1.3 Neizvajanje prava EU 
 
Kjer država članica EU ni poskrbela za popoln in pravilen prenos direktive v 
domače pravo do datuma poteka roka za implementacijo, se lahko posameznik na 
domačem sodišču sklicuje na določbe direktiv. To je znano kot načelo 
»neposrednega učinka«.  
 
Prizadeti posameznik bo moral dokazati, da je določba, na katero se sklicuje, 
natančna in brezpogojna ter dovolj operativna, da jo lahko uporabi pred domačimi 
sodišči, ter da se na njeni podlagi lahko uredi pravni položaj posameznika. Na 
splošno pa se šteje, da je načelo neposrednega učinka mogoče uporabiti le v 
primerih pritožb zoper državne organe ali nosilce javnih pooblastil. 
 
V sporih med zasebniki ali zasebnimi ustanovami imajo direktive tudi tako imenovan 
»posredni učinek«. Kot smo že omenili, morajo države, še posebej domača 
sodišča, storiti vse, kar je v njihovi moči, za doseganje ciljev, opredeljenih v 
direktivah. Posredno učinkovanje torej zahteva od domačih sodišč, da domače pravo 
razlagajo tako, da bo do največje možne mere v skladu z določbami direktiv, ki bi 
morale biti implementirane.  
 
V primeru protidiskriminacijskih direktiv ima tako zadnjo besedo pri odločanju o 
posrednih in neposrednih učinkih Sodišče ES. 
 
Če država članica ne implementira direktive v roku, ki je za to določen, je 
odgovorna za škodo, ki jo s tem povzroči posamezniku.  
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To imenujemo tudi 'frankovičeva škoda'.3  
 
Države članice so morale EU poročati o prenosu Direktive o rasni enakosti 
(2000/43/ES) do 19. julija 2005 in o prenosu Direktive o enakosti pri zaposlovanju 
(2000/78/ES) do 2. decembra 2005 in nato vsakih 5 let. Komisija je sestavila poročilo 
o implementaciji Direktive o rasni enakosti in Direktive o enakosti pri zaposlovanju v 
letih 2006 in 2008. Na splošno je bila implementacija direktiv obravnavana kot 
pozitivna in vse države članice so direktive prenesle v svoje domače pravo. Kljub 
temu še vedno tečejo postopki proti nekaterim državam, ki zadevajo nepravilen 
prenos teh direktiv.  
 
Nevladne agencije lahko posredujejo Komisiji informacije, ki dopolnjujejo in po 
potrebi kritizirajo in popravljajo informacije, ki jih Komisiji posreduje njihova 
nacionalna vlada v skladu z 19. členom Direktive 2000/78/ES in 17. členom Direktive 
2000/43/ES. 
 
Uporabljena referenčna gradiva: 
 
Pogodba o delovanju EU (TFEU); 
Listina o temeljnih pravicah v Evropski uniji;  
Direktiva 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost in 
Direktiva 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu. 
 
Dodatni viri: 
 
Evropsko sodišče za človekove pravice, Agencija za temeljne pravice: Priročnik o 
evropskem pravu proti diskriminaciji, 2010. 
 
1.2 Kratka predstavitev relevantnih institucij in pravnih predpisov Sveta 

Evrope na področju nediskriminacije in enakosti 
 
1.2.1 Relevantne institucije Sveta Evrope  
 
Svet Evrope je bil ustanovljen po koncu 2. svetovne vojne za namen promocije 
evropske enotnosti, zaščite človekovih pravic in spodbujanja družbenega in 
ekonomskega napredka. Ima 47 držav članic, vključno z vsemi državami članicami 

                                                 
3  Francovich in Bonifaci proti Italiji (združeni zadevi C-6/90 in C-9/90), o kateri je leta 1991 odločilo 

Sodišče ES. V zadevi Francovich je Sodišče ES navedlo tri pogoje, ki so potrebni in zadostujejo 
za ugotovitev odgovornosti za škodo v skladu s tem načelom. Ti so: 
• pravilo, ki je bilo kršeno, mora dajati posameznikom določene pravice; 
• vsebina teh pravic mora biti določljiva na podlagi določb direktive, na katero se spor nanaša in 
• obstajati mora vzročna zveza med kršitvijo obveznosti države članice in izgubo oziroma škodo, 

ki jo trpi oškodovani posameznik. 
 Poleg tega mora biti kršitev prava EU za posameznika dovolj huda, da se mu škoda lahko prizna. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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Evropske unije in državami kandidatkami. Svet Evrope je ustanovil nekaj organov s 
posebnimi mandati za zaščito človekovih pravic in še posebej manjšin, kot so: 
 
a. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki nadzira uresničevanje 

Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). 
ESČP in Sodišče Evropskih skupnosti sta vzpostavila dinamičen dialog, z 
medsebojnim vplivanjem in razvojem novih standardov zaščite. Tako je na 
ESČP vplivalo pravo EU ob iskanju neposredne diskriminacije, z odločanjem o 
zahtevanih pozitivnih ukrepih, o novem določanju dokaznega bremena in z 
uporabo statističnih podatkov in pravno-socioloških orodij pri ugotavljanju 
potencialnih kršitev 14. člena, kot je bilo v zadevi D.H. in drugi proti Češki 
republiki (2007). Podobno Sodišče ES v svojo sodno prakso sedaj pogosteje 
vključuje koncepte o človekovih pravicah, kot je človeško dostojanstvo, kot na 
primer v zadevi P. proti S. in Cornwall County Council. ESČP lahko zlasti 
obravnava diskriminacijo na področjih, ki so izven področja Direktiv, vendar 
spadajo v pristojnost pravic, ki jih zagotavlja Evropska konvencija, kot je 
navedeno v 14. členu, ali pravic, zagotovljenih z nacionalno zakonodajo držav 
pogodbenic, ki so ratificirale Protokol št. 14. 

b. Komisar za človekove pravice Sveta Evrope, ki ima nalogo podpirati učinkovit 
nadzor človekovih pravic, pomagati državam članicam pri implementaciji 
standardov o človekovih pravicah Sveta Evrope, identificirati morebitne 
pomanjkljivosti v pravu in praksi na področju človekovih pravic in nuditi nasvete 
in informacije v povezavi s človekovimi pravicami v celotni regiji; 

c. Evropski odbor za socialne pravice, ki nadzira skladnost z Evropsko socialno 
listino, dodatnim protokolom iz leta 1988 in spremenjeno Evropsko socialno 
listino; 

d. Svetovalni odbor o okvirni konvenciji o zaščiti narodnostnih manjšin 
(OKZNM), ki nadzira implementacijo te konvencije in 

e. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki je neodvisni 
nadzorni organ Sveta Evrope, specializiran za boj proti rasizmu, rasni 
diskriminaciji, sovraštvu proti tujcem, antisemitizmu in nestrpnosti. 

 
1.2.2 Pomembne določbe  
 
− Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
 
14. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
zagotavlja zaščito proti diskriminaciji, omejeno na uživanje drugih pravic, ki jih 
zagotavlja Konvencija.4  
 
 

                                                 
4  ECHR 14. člen: Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem 

ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge 
okoliščine. 
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− Protokol št. 12 h Konvenciji,5 ki je stopil v veljavo 1. aprila 2005, je uvedel 
splošno prepoved diskriminacije. V času pisanja tega priročnika (maj 2011), so 
od 32 držav vključenih v ta projekt Ciper, Finska, Hrvaška, Nizozemska, 
Romunija, Slovenija, Srbija, Španija in nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija protokol že ratificirale in so z njim zavezane. 

 
Ko so izčrpana vsa pravna sredstva na nacionalni ravni, lahko oseba vloži pritožbo 
na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, pri tem pa se sklicuje na 
kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in izbirne protokole. To lahko 
stori na podlagi 14. člena Konvencije v kombinaciji s še kakšnim drugim členom 
konvencije, ali pa na podlagi Protokola št. 12 h konvenciji, če ga je država ratificirala. 
 
- Spremenjena Evropska socialna listina 
 
Evropska socialna listina Sveta Evrope prav tako vključuje splošne določbe o 
nediskriminaciji (člen E), pa tudi posebne določbe, povezane s pravicami drugih 
potencialno ranljivih skupin: otrok in mladostnikov, žensk, oseb s hendikepom, 
migrantskih delavcev in ostarelih oseb. 
 
Na podlagi Evropske socialne listine je mogoče vložiti skupinske pritožbe pri 
Evropskem odboru za socialne pravice, če je zadevna država članica sprejela 
postopek podaje skupinskih pritožb (od 32 držav, vključenih v ta projekt, so to že 
sprejele sledeče države: Belgija, Bolgarija, Ciper, Finska, Grčija, Hrvaška, Irska, 
Italija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Slovenija, Švedska in nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija. Samo Finska je prav tako sprejela pravico 
domačih nevladnih organizacij do vlaganja pritožb proti Evropski socialni listini v 
skladu s postopkom s skupinsko pritožbo. 
 
Referenčno gradivo, uporabljeno v tem delu: 
 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Evropska 
konvencija o človekovih pravicah) in izbirni protokoli; 
Izvlečki ugotovitev iz svetovalnih mnenj, ki jih je pripravil Svetovalni odbor o Okvirni 
konvenciji za zaščito narodnostnih manjšin; izvlečki iz poročil, ki jih pripravlja 
Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti ali Evropski odbor za socialne pravice; 
Memorandumi (fact sheets) Evropskega sodišča za človekove pravice o:  
 

                                                 
5  Protokol št. 12 ECHR je pričel veljati 1. aprila 2005. Do marca 2011 ga je ratificiralo 18 držav in 

podpisalo 19 držav, ki pa ga še niso ratificirale. 1. člen določa: (1) Uživanje vseh pravic, določenih 
s tem zakonom, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni 
manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine. (2) Noben organ oblasti ne bo razlikoval na 
podlagi okoliščin, navedenih v prvem odstavku. 
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homoseksualnosti, rasni diskriminaciji, mentalnem zdravju, pravicah Romov in 
popotnikov ter transseksualcev;6 in Evropskega sodišče za človekove pravice, 
Agencije za temeljne pravice: Priročnik o evropskem pravu proti diskriminaciji, 2010. 
 
1.3 Kratka predstavitev relevantnih institucij in pravnih predpisov Združenih 

narodov na področju nediskriminacije in enakosti 
 
V organizaciji Združenih narodov se je razvil celovit sistem varstva človekovih pravic, 
vključno s pravico do enakosti kot človekove pravice. Sistem vključuje: 
 
- Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR), izvajanje 

katerega nadzira Odbor za človekove pravice (HRC);7 
- Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (ICESCR), 

izvajanje katerega nadzira Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice 
(CESCR);8 

- Mednarodna konvencija o odpravi vse oblik rasne diskriminacije (ICERD), 
izvajanje katere nadzira Odbor za odpravo vse oblik rasne diskriminacije 
(CERD);9  

- Konvencija o odpravi diskriminacije žensk, izvajanje katere nadzira Odbor za 
odpravo diskriminacije žensk (CEDAW);10 

- Konvencija o otrokovih pravicah, izvajanje katere nadzira Odbor za otrokove 
pravice (CRC);11 in 

                                                 
6  Povzetki na voljo na: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  
7  ICCPR, 26. člen: Vsi so pred zakonom enaki in imajo brez kakršne koli diskriminacije pravico do 

enakega pravnega varstva. V tem smislu mora zakon prepovedovati sleherno diskriminacijo in 
zagotavljati vsem enako in učinkovito varstvo pred kakršnim koli razlikovanjem, zlasti na podlagi 
rase, barve, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, narodnega ali socialnega 
porekla, rojstva ali kakršnekoli druge okoliščine. 

8  ICESCR, Člen 2 2. Države pogodbenice tega Pakta prevzemajo jamstvo, da bodo v njem 
razglašene pravice lahko uveljavljene brez kakršne koli diskriminacije, temelječe na rasi, barvi, 
spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, narodnem ali socialnem poreklu, premoženju, 
rojstvu ali kaki drugi okoliščini. 

9  ICERD, Člen 1 1. V tej Konvenciji pomeni izraz »rasna diskriminacija« kakršno koli razlikovanje, 
izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti na temelju rase, barve kože, porekla, narodnega ali 
etničnega izvora, ki ima namen ali dejanski učinek onemogočiti komur koli ali ga prikrajšati za 
enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na 
političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in vsakem drugem področju javnega življenja. 

10  CEDAW, Člen 1. Za namene te Konvencije izraz "diskriminacija žensk" označuje vsakršno 
razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi spola, katerega posledica ali namen je ogroziti 
ali onemogočiti ženskam priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ne glede na njihov zakonski stan, na podlagi enakosti moških in žensk, na političnem, 
ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali kateremkoli drugem področju. 

11  CRC, Člen 2.1. Države pogodbenice spoštujejo in vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno 
pristojnost, jamčijo s to Konvencijo priznane pravice brez kakršnega koli razlikovanja, ne glede na 
raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali 
družbeno poreklo, premoženje, hendikep, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih 
staršev ali zakonitega skrbnika. 2. Države pogodbenice bodo s sprejetjem vseh ustreznih ukrepov 
zagotovile varstvo otroka pred vsemi oblikami razlikovanja ali kaznovanja zaradi položaja, 
delovanja, izraženih mnenj ali prepričanj njegovih staršev, zakonitih skrbnikov ali družinskih članov.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- Konvencija o pravicah invalidov, izvajanje katere nadzira Odbor za pravice 
invalidov (CRPD).12  
 

Individualne pritožbe pri posameznem odboru je mogoče vložiti zoper državo, ki je 
podpisala in ratificirala prvi izbirni protokol k Mednarodnem paktu o državljanskih in 
političnih pravicah ali je sprejela pravico za vložitev pritožbe posameznika v skladu s 
Konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Konvencijo o odpravi 
diskriminacije žensk ali Konvencijo o pravicah invalidov. 
 
Nevladne organizacije bi morale z alternativnimi (vzporednimi) poročili, 
memorandumi in vlogami prav tako opozarjati Odbore, ki obravnavajo redna poročila 
držav v skladu z ICCPR, ICERD, CEDAW, CRC in CRPD, na primere diskriminacije 
ali popolnega neizpolnjevanja obveznosti zagotavljanja enakosti. 
 
Leta 2006 je Svet za človekove pravice ZN uvedel nov postopek, ki se imenuje 
Univerzalni periodični pregled (UPR). Gre za edinstven postopek, ki vključuje 
pregled poročil o človekovih pravicah vseh 192 držav članic ZN vsaka štiri leta. 
Resolucija Generalne skupščine ZN 60/251 pooblašča Svet, »da opravi univerzalne 
periodične preglede na osnovi objektivnih in zanesljivih informacij o izpolnjevanju 
obveznosti posamičnih držav na področju človekovih pravic in obveznosti, na način, 
ki zagotavlja univerzalnost in enako obravnavo v vseh državah«. 
 
V kontekstu UPR imajo nevladne organizacije pomembno vlogo pri sodelovanju v 
razgovorih na nacionalni ravni in pri pripravah nacionalnih poročil, lahko pa 
posredujejo informacije, ki so lahko dodane v poročila “drugih interesnih skupin”, in ki 
so upoštevane med univerzalnim pregledom. Prav tako lahko spodbujajo druge 
vlade, ki se borijo za človekove pravice, za obravnavo določenih 
vprašanj. Informacije, ki jih posredujejo nevladne organizacije, lahko obravnava 
katera koli država, ki sodeluje v interaktivnem razgovoru med pregledom na srečanju 
delovne skupine. Nevladne organizacije se prav tako lahko udeležujejo delovne 
skupine za UPR in lahko podajajo izjave na rednih sejah Odbora za človekove 
pravice, ko potekajo razgovori o rezultatih pregleda države. 
 
 
 

                                                 
12  CRPD, Člen 2 "diskriminacija zaradi hendikepa" pomeni vsako razlikovanje, izključevanje ali 

omejevanje zaradi hendikepa z namenom ali posledico zmanjšanja ali izničevanja enakopravnega 
priznavanja, uživanja ali uresničevanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, 
gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju. Vključuje vse oblike 
diskriminacije, tudi odklonitev razumne prilagoditve; 
Glejte tudi 3. člen in 5.1 člen Države pogodbenice priznavajo, da so vsi ljudje enaki pred zakonom 
in da so brez diskriminacije upravičeni do enakega pravnega varstva in zakonskih ugodnosti. 
2. Države pogodbenice priznavajo, da so vsi ljudje enaki pred zakonom in da so brez diskriminacije 
upravičeni do enakega pravnega varstva in zakonskih ugodnosti. 3. Za spodbujanje enakosti in 
odpravo diskriminacije države pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev 
razumnih prilagoditev. 4. Posebni ukrepi, potrebni za spodbujanje ali doseganje dejanske enakosti 
hendikepiranih oseb, se ne štejejo za diskriminacijo po tej konvenciji. 
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Gradivo, uporabljeno v tem delu: 
 
Izvlečki iz relevantnih delov obravnave nacionalnih periodičnih poročil odborov 
CEDAW, ICERD, CRC in HRC. 
 
Urad Visokega komisariata za človekove pravice, Tehnične smernice za predložitev 
zainteresiranih skupin. 
 
FIDH Delegacija ZN, Priročnik univerzalnega periodičnega pregleda (2009). 
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2 OZADJE: PRAVNI OKVIR EVROPSKEGA PROTIDISKRIMINACIJSKEGA 
PRAVA  

 
Namen Direktive o rasni enakosti (2000/43/ES) in Direktive o enakosti pri 
zaposlovanju (2000/78/ES) je »določitev okvirja boja proti diskriminaciji na osnovi 
[rase ali narodnosti] [hendikepa, vere ali prepričanja, starosti ali spolne usmerjenosti] 
z namenom uveljavljanja izvrševanja načela enakega obravnavanja v državah 
članicah«. Direktivi o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega 
obravnavanja moških in žensk (2006/54/ES – predelana direktiva – pri 
zaposlovanju in poklicnem delu; 2004/113/ES – pri dostopu do blaga in storitev 
ter oskrbi z njimi) imata bolj ali manj enak namen. Če povzamemo, direktive EU o 
nediskriminaciji tako predpisujejo:  
 
• minimalne standarde varstva pred diskriminacijo, ki mora biti določen v 

nacionalnem pravu in  
• minimalne obveznosti držav članic za vzpostavljanje določb in mehanizmov za 

izvajanje in izvrševanje takšnih zakonov in za promoviranje in pospeševanje 
enakega obravnavanja. 

 
V nadaljevanju sledi povzetek najpomembnejših določb Direktive o rasni enakosti in 
Direktive o enakosti pri zaposlovanju. Gre za kratek povzetek, ki ni identičen 
formulacijam v direktivah; kljub temu, da smo se po najboljših močeh potrudili za 
ažurnost na dan objave (maj 2012), se zakonodaja o nediskriminaciji neprestano 
razvija. Ta povzetek služi kot ozadje nadaljnjim poglavjem tega priročnika. 
 
2.1 Pojem diskriminacije 
 
Obe Direktivi (2. člen) prepovedujeta neposredno in posredno diskriminacijo na 
podlagi rase ali narodnosti (Direktiva 2000/43/ES) in hendikepa, vere ali prepričanja, 
starosti in spolne usmerjenosti (Direktiva 2000/78/ES), ki sta v nadaljevanju 
priročnika skupaj imenovani »kateri koli prepovedan razlog«. 
 
2.1.1 Neposredna diskriminacija  
 
Neposredna diskriminacija (2(2)(a). člen) obstaja, če je ena oseba (B) 
obravnavana manj ugodno, kakor je obravnavana, se je obravnavala ali pa bi se 
obravnavala druga oseba v primerljivem položaju, iz katerega koli 
prepovedanega razloga.  
 
• Neposredna diskriminacija na splošno ni upravičena, razen v primeru 

diskriminacije zaradi starosti. 
• Motiv ali namen diskriminatorja (A) ni pomemben; gre za vprašanje, ali je bila 

oseba B dejansko deležna manj ugodne obravnave. 
• ‘Manj ugodna obravnava’ lahko vključuje zavrnitev, odklonitev, izločitev, 

nudenje manj ugodnih pogojev ali slabše storitve, in zavrnitev možnosti izbire. 
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• Za ugotavljanje neposredne diskriminacije je treba identificirati dejanski ali 
hipotetičen primer osebe (C) v primerljivem položaju, katere relevantne 
okoliščine so enake ali skoraj enake, in ki je ali bi bila obravnavana bolj ugodno 
kot oseba B. 

• Ni potrebno, da se katerakoli osebna okoliščina (prepovedni razlog 
diskriminacije) nanaša na osebo (B), ki je obravnavana manj ugodno. Dovolj je, 
da se osebo B upravičeno ali neupravičeno dojema kot osebo, na katero se 
prepovedani razlog nanaša (diskriminacija s pripisovanjem) ali se jo povezuje z 
nekom, na katerega se prepovedani razlog nanaša oziroma se verjame, da je to 
oseba, na katero se prepovedani razlog nanaša (diskriminacija preko 
povezave).13  

• Neposredna diskriminacija obstaja tudi v primeru, ko se na kakršen koli način 
oglašuje namero manj ugodne obravnave oseb iz katerega koli prepovedanega 
razloga.14 

 
2.1.2 Posredna diskriminacija  
 
Posredna diskriminacija (člen 2(2)(b) obstaja, če na videz nevtralna določba, 
merilo ali praksa postavlja osebe iz katerega koli prepovedanega razloga v posebno 
neugoden položaj v primerjavi z drugimi osebami, razen kadar je ta določba, merilo 
ali praksa objektivno upravičena. Za objektivno upravičenost mora ta določba, 
merilo ali praksa imeti zakonit cilj in ustrezna in potrebna sredstva za doseganje 
tega cilja.  
 
• Določba, merilo ali praksa mora biti »nevtralna« v odnosu do vseh 

prepovedanih razlogov (na primer, imeti primerno telesno višino ali nekje živeti 
več kot dve leti); če izrecno navaja, ali je usmerjena na kateri koli razlog (na 
primer biti belec), gre verjetno za neposredno diskriminacijo. 

• Določba, merilo ali praksa lahko vsebuje formalno zahtevo, kot na primer 
zahtevo za sprejem na delovno mesto ali za vpis v šolo ali na univerzo; lahko je 
to dogovorjen postopek, kot na primer kriterij za izbiro v postopkih kolektivnega 
odpuščanja; lahko je to neformalno pravilo ali praksa, kot na primer ustno 
priporočilo. 

• V nekaterih primerih bodo pomanjkljivosti določbe ali pravila očitne in 
nedvoumne, kot v primeru kodeksa oblačenja, ki prepoveduje naglavna 
pokrivala, ko bi muslimanske ženske in sikhi bili v slabšem položaju, ali v 
primeru zahteve za pet let delovnih izkušenj, ki mlade prosilce za službo 
postavlja v slabši položaj. 

• V drugih primerih je morda potrebno zbiranje podatkov za dokazovanje 
slabšega položaja, kot na primer, da bi ugotovili, da izbiranje delavcev s 
polovičnim delovnim časom za kolektivno odpuščanje v slabši položaj najprej 
postavi ženske, če bi obstajali dokazi, da je nesorazmerno večje število žensk 

                                                 
13  Coleman proti Attridge Law in Steve Law,  zadeva C-303/06, 17. julij 2008.  
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV,  zadeva 

C-54/07, 10. julij 2008. 
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zaposlenih za polovičen delovni čas, in je enako število moških in žensk 
zaposlenih za poln delovni čas. 

• Določba, merilo ali praksa je lahko objektivno upravičena v eni situaciji in morda 
ni objektivno upravičena v drugi situaciji.  
 
Test sorazmernosti,15 ki ga zahteva Direktiva (vprašanje, ali je določba, merilo 
ali praksa, ki jo izbere domnevni diskriminator, ustrezno in primerno sredstvo za 
doseganje zakonitega cilja), mora biti uporabljen v vsakem posameznem 
primeru. Na primer zahteva za delovno mesto, po kateri mora prosilec že 
najmanj tri leta imeti vozniško dovoljenje, bo s tem verjetno nesorazmerno 
postavila v slabši položaj osebe z določenim hendikepom ali v nekaterih 
družbah tudi ženske. Če gre za zaposlitev voznika za polni delovni čas, bi bila 
zahteva upravičena. Če zaposlitev občasno vključuje vožnjo, na primer, za 
izvajanje pregledov ali sodelovanje na srečanjih v drugih mestih, je to lahko 
zakonit cilj, zahteva, da mora oseba za to imeti vozniško dovoljenje za 
doseganje tega cilja, morda ni ustrezna in potrebna za doseganje tega cilja; 
drugi manj diskriminatorni ukrepi bodo morda za delodajalca na voljo z manj 
dodatnega bremena. 
 

2.1.3 Nadlegovanje 
 
Direktiva navaja, da je nadlegovanje (člen 2(3)) oblika diskriminacije, ki zajema 
neželeno obravnavanje iz katerega koli prepovedanega razloga z namenom kratenja 
dostojanstva osebe (B) in ustvarjanja zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, 
sramotilnega ali žaljivega okolja.  
 
• Pri določanju ali se je pojavilo nadlegovanje, identificiranje primernika (osebe, s 

katero primerjamo položaj žrtve) ni potrebno. 
• »Neželeno« v bistvu pomeni enako kot »nedobrodošlo« ali »nepovabljeno«. 
• Neželeno ravnanje lahko vključuje kakršno koli vedenje, vključno z govorjeno ali 

pisano besedo ali zlorabo, podobami, grafiti, fizičnimi gestami, izrazom obraza, 
šalami, potegavščinami ali fizičnim stikom; 

• En sam dovolj resen incident lahko predstavlja nadlegovanje.  
• Vedenje je povezano s kakršnim koli razlogom, če se le-ta nanaša na osebo B 

ali obstaja povezava s kakršnim koli razlogom. Oseba B je lahko nadlegovana, 
ker se jo neupravičeno dojema kot osebo, na katero se prepovedani razlog 
nanaša, ali zaradi povezave z nekom, na kogar se razlog nanaša, kot na primer 
člana družine ali prijatelja, ali ker je znano, da oseba B podpira osebe, na 
katere se ta osnova nanaša.  

• Če oseba (A) izvaja neželeno vedenje z namenom kršitve dostojanstva osebe 
B in ustvarjanjem zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali 
žaljivega okolja, to predstavlja nadlegovanje, ne glede na dejanski učinek na B. 

                                                 
15  R –v Državni sekretar za zaposlovanje ex p. Sexymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; Bilka-

Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz, zadeva 170/84 [1986]. 
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• Tudi če oseba A ni imela takšnega namena, bo neželeno vedenje osebe A 
predstavljalo nadlegovanje, če ima takšen učinek. Pri ocenjevanju, ali ima 
vedenje tak učinek, bo sodišče verjetno upoštevalo dojemanje osebe B in druge 
pomembne okoliščine. 
 

2.1.4 Navodilo oz. ukaz za diskriminacijo  
 
Direktivi (člen 2(4)) opredeljujeta vsa navodila za diskriminacijo na podlagi 
katerega koli prepovedanega razloga kot obliko diskriminacije. 
 
• Navodilo lahko na primer diskriminira neposredno, na primer z zavrnitvijo ali 

izključitvijo osebe, za katero velja določen razlog; navodilo lahko diskriminira 
posredno, na primer z uporabo kriterija, ki bi osebe iz določenega razloga 
postavljal v slabši položaj. 

• Navodila so lahko posredovana osebi v organizaciji ali od ene od organizacij k 
drugi, pri čemer bi slednja običajno delovala v skladu z navodili prve, če bi na 
primer delodajalec posredoval organizaciji za zaposlovanje navodilo, da naj k 
njemu ne napoti oseb določene narodnosti. 

• Če oseba deluje v skladu z diskriminatornim navodilom, bo verjetno izvajala 
diskriminatorno dejanje. 

• Če oseba zavrne takšno ravnanje in je posledično deležna slabšega 
obravnavanja, ima pravico do pritožbe zaradi neposredne diskriminacije iz 
katerega koli razloga, saj je do takega obravnavanja prišlo zaradi 
diskriminatornega navodila. 

 
2.1.5 Viktimizacija 
 
Direktivi viktimizacije ne navajata kot obliko diskriminacije. Kar Direktivi (9. člen 
2000/43/ES; 11. člen 2000/78/ES) zahtevata, je, da mora nacionalno pravo vsebovati 
ukrepe, »potrebne za zaščito posameznikov pred škodljivimi posledicami ali 
škodljivim vedenjem«, ki bi bilo posledica podaje ali podpiranja pritožbe ali postopkov 
za uresničevanje Direktiv ali nacionalnega prava proti diskriminaciji. Za delovanje v 
skladu s to zahtevo so mnoge države članice vključile viktimizacijo k drugim oblikam 
prepovedanega vedenja.  
 
• Kjer je viktimizacija opredeljena kot ena od oblik prepovedanega vedenja, je 

dejanje podaje pritožbe ali podpora postopkom za zagotavljanje skladnosti z 
Direktivama ali nacionalno zakonodajo, pogosto imenovano tudi »dejanje 
zaščite«. 

• Dejanje zaščite lahko izvede katera koli oseba, ne le oseba, ki vloži pritožbo ali 
sproži postopke, temveč tudi oseba, ki je pripravljena pričati ali podpreti primer 
žrtve na sodišču. 

• Podobno lahko viktimizacijo zakrivi katera koli oseba, ne le delodajalec ali 
ponudnik storitev, proti kateremu je pritožba vložena, ampak na primer tudi 
morebitni prihodnji delodajalec.  

• Identificiranje primernika ni potrebno za dokazovanje, da je bila oseba deležna 
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škodljivega ravnanja, ki bi bilo posledica dejanja zaščite. 
• Viktimizacija se lahko prav tako pojavi, če se je odnos, na katerega se dejanje 

zaščite nanaša, zaključil; na primer, če oseba zato, ker se je pritožila zaradi 
diskriminacije na prejšnjem delovnem mestu, ne prejme priporočila od 
predhodnega delodajalca ali ne dobi zaposlitve pri novem delodajalcu.16  

 
Če država članica ni vključila viktimizacije med oblike prepovedanega vedenja, mora 
za zagotavljanje zahtevane zaščite predvideti druge ukrepe v okviru nacionalne 
zakonodaje in postopkov. 
 
2.2 Materialni obseg Direktiv 
 
Direktiva 2000/78/ES (3. člen) prepoveduje diskriminacijo na naslednjih področjih: 
 
• dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica (vključno z napredovanjem); 
• dostop do poklicnega usmerjanja in usposabljanja; 
• zaposlitev in delovni pogoji, vključno z odpustitvijo in plačilom ter 
• članstvo v sindikatu, združenju delodajalcev in strokovnih organizacijah. 
 
Direktiva 2000/43/ES (3. člen) zagotavlja mnogo širšo zaščito proti diskriminaciji in se 
nanaša na sledeče: 
 
• dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica (vključno z napredovanjem); 
• dostop do poklicnega usmerjanja in usposabljanja; 
• zaposlitev in delovni pogoji, vključno z odpustitvijo in plačilom; 
• članstvo v sindikatu, združenju delodajalcev in strokovnih organizacijah; 
• izobrazba; 
• socialna zaščita, vključno s socialnim varstvom in zdravstvenim varstvom; 
• socialni prejemki in 
• dostop do dobrin in storitev, ki so namenjene javnosti, vključno z nastanitvijo. 

 
Direktiva o enakosti pri zaposlovanju ima mnogo ožje materialno področje, ker se 
nanaša le na področje zaposlovanja.   
 
2.3 Personalni obseg Direktiv 
 
Direktivi prepovedujeta diskriminacijo, ki jo povzročajo tako fizične kot pravne osebe 
v javnem in zasebnem sektorju. To pomeni, da je zasebnik, ki ima v lasti podjetje, 
enako zavezan nediskriminaciji iz katerega koli prepovedanega razloga, kot je k temu 
zavezano veliko zasebno podjetje ali pa občinski ali vladni urad.  
Direktivi pred diskriminacijo ščitita posameznike, to je fizične osebe. Dodatno 
Direktiva 2000/43/EC (točka 16 v preambuli) navaja, da se mora zaščita proti 
diskriminaciji uporabiti tudi, kjer je to usklajeno z nacionalnimi tradicijami in praksami, 

                                                 
16  Coote v Granada, zadeva C-185/1997, 22. september 1998. 
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za organizacijo, ki ima status pravne osebe, če ta organizacija trpi zaradi 
diskriminacije na osnovi rase ali narodnosti njenih članov.  
 
Državljanstvo 
 
Direktivi pred diskriminacijo na temelju katerega koli prepovedanega razloga ščitita 
katerega koli posameznika, ki se nahaja na ozemlju držav članic, ne glede na 
posameznikovo državljanstvo. Na primer, oseba z ukrajinskim ali kitajskim 
državljanstvom, ki je na osnovi katerega koli prepovedanega razloga diskriminirana 
na Madžarskem, je na osnovi Direktiv pred diskriminacijo zaščitena na enak način, 
kot so zaščiteni madžarski državljani, ki so diskriminirani iz teh razlogov.  
 
Direktivi (člen 3(2)) namenoma izključujeta zaščito pred diskriminacijo na temelju 
državljanstva v povezavi z nadzorom priseljevanja. Večina držav članic vključuje 
razlog državljanstva v okviru generalne klavzule v nacionalnem pravu. Dejstvo, da je 
državljanstvo izključen iz Direktiv, državam članicam omogoča, da uporabijo izjeme 
povezane z državljanstvom, ki se ne bi mogle uporabiti za razloge, ki so zaščiteni z 
Direktivama. Poleg protidiskriminacijskih direktiv pravica državljanov EU do prostega 
gibanja oseb po ozemlju celotne EU zagotavlja zaščito EU državljanov in njihovih 
družin pred diskriminacijo zaradi državljanstva (na primer Direktiva 2004/38/ES z dne 
29. aprila 2004 na osnovi pravice državljanov Unije in članov njihovih družin za 
prosto gibanje in bivanje na ozemlju držav članic). Druga zakonodaja EU (na primer 
Direktiva 2003/109/ES ali 2003/86/ES) zagotavlja enake pravice za določene 
državljane tretjih držav in njihove družinske člane, ki bivajo in delajo v državah 
članicah EU. 
 
2.4 Pozitivni ukrepi  
 
Direktivi (5. člen Direktive o rasni enakosti; 7. člen Direktive o enakosti pri 
zaposlovanju) priznavata, da je za doseganje popolne enakosti v praksi potrebno 
storiti več kot le prepovedati trenutno ali prihodnjo diskriminacijo. Direktivi torej 
dovoljujeta ukrepe za preprečevanje ali poravnavo krivic, ki so jih določene skupine 
trpele v preteklosti zaradi katerega koli prepovedanega razloga.  
 
• Takšne krivice so lahko na primer identificirane zaradi nesorazmernega 

pomanjkanja dostopa do zaposlitve ali do javnih ali zasebnih storitev, nizke 
ravni sodelovanja v javnem življenju ali zaradi posebnih potreb. 

• Implicitno je, da morajo biti pozitivni ukrepi sorazmerni, da morajo biti ustrezni in 
potrebni za doseganje cilja, za preprečevanje ali poravnavo določenih krivic za 
prizadeto skupino in naj ne bi pomenili nesorazmernih krivic za druge osebe. 

• Pozitivni ukrepi naj bi bili časovno omejeni in redno podvrženi ocenjevanju, ali 
so še sorazmerni. 
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2.5 Razumna prilagoditev delovnega okolja za osebe s hendikepom 
 
Za skladnost z načelom enakosti oseb s hendikepom, Direktiva 2000/78/ES (5. člen) 
zahteva, da delodajalci sprejmejo primerne ukrepe, potrebne v posameznih primerih, 
da osebi s hendikepom omogočijo dostop do, udeležbo pri ali napredovanje v 
zaposlitvi, ali da se taka oseba lahko udeleži usposabljanja, razen če bi to za 
delodajalca pomenilo nesorazmerno breme. Od delodajalcev se pričakuje, da bodo 
razmislili, ali bodo lahko z določbo, merilom ali prakso izvedli primerne ukrepe na 
področjih, kjer je oseba s hendikepom v slabšem položaju glede na zaposlitev ali 
usposabljanje zaradi fizičnih lastnosti ali zaradi pomanjkanja ustreznih pripomočkov. 
 
• Direktiva (člen 2(2)(b)(ii)) poudarja povezavo med obveznostjo zagotavljanja 

razumne prilagoditve delovnega mesta, kjer bi oseba s hendikepom bila, ali bi 
verjetno bila v slabšem položaju zaradi določila, merila ali prakse, in potrebo za 
preprečevanje posredne diskriminacije zaradi hendikepa. Kjer obstaja možnost, 
da delodajalec zagotovi razumno prilagoditev delovnega mesta, bo delodajalec 
težko objektivno utemeljil to določbo, merilo ali prakso, ki povzroča posredno 
diskriminacijo. 

• Delodajalec se ne more izgovarjati, da je breme, tudi finančno, za razumno 
prilagoditev delovnega mesta za osebo s hendikepom zanj nesorazmerno, če 
so sredstva ali druga pomoč za ta namen zagotovljena. 

 
Primeri razumne prilagoditve: 

 
• Po nesreči pri delu fizični delavec ni več zmožen nadaljevati svojega fizičnega 

dela; delodajalec bi lahko zagotovil primerno usposabljanje in ga premestil na 
pisarniško delovno mesto; 

• Oseba v invalidskem vozičku se prijavi na delovno mesto administrativnega 
pomočnika. Delovno mesto je v četrtem nadstropju. Če ima delodajalec pisarne 
v različnih nadstropjih, vključno s pritličjem, bi lahko organiziral opravljanje dela 
administrativnega pomočnika v pisarni v pritličju in bi premestil drugega 
zaposlenega, ki nima težav z vzpenjanjem po stopnicah, v četrto nadstropje. Če 
pa ima delodajalec pisarne le v četrtem nadstropju in ni dvigala, ni smiselnih 
ukrepov (brez nesorazmernega bremena), da bi delodajalec lahko tej osebi 
omogočil opravljanje tega dela; 

• Da bi slepi osebi, ki uporablja psa vodiča, olajšali prihod na delovno mesto, bi to 
v večini primerov predstavljalo nesorazmerno breme za delodajalca, če bi moral 
spremeniti delovni čas, tako da tej osebi ne bi bilo treba prihajati na delo v 
prometni konici. 

 
2.6 Izjeme od prepovedi diskriminacije v Direktivah 
 
Glede na to, da je namen Direktiv zagotoviti okvir boja proti diskriminaciji, direktivi 
dovoljujeta diskriminacijo le v posebnih omejenih okoliščinah in le, če so za to 
izpolnjeni določeni pogoji. 
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2.6.1 Bistvene poklicne zahteve 
 
Za vse prepovedane razloge Direktivi (4. člen Direktive o rasni enakosti; člen 4(1) 
Direktive o enakosti pri zaposlovanju) dovoljujeta diskriminacijo v primeru, ko je treba 
izpolnjevati bistvene poklicne zahteve. Ta izjema delodajalcu omogoča 
diskriminiranje na osnovi katerega koli prepovedanega razloga, da lahko izbere 
osebo za določeno delovno mesto, če narava tega dela ali okolje, v katerem se 
opravlja, zahtevata določeno značilnost, ker je to »resnična in odločilna zahteva za 
opravljanje poklica«, vendar pa mora biti takšen cilj zakonit in zahteva 
sorazmerna. Na primer, filmski režiser lahko diskriminira na osnovi rase ali 
narodnosti na način, da kot resnično in odločilno zahtevo opredeli, da lahko le 
temnopolt igralec igra Nelsona Mandelo v filmu.   
 
Direktiva o enakosti pri zaposlovanju (člen 4(2)) dovoljuje cerkvam in drugim 
organizacijam, ki delujejo na osnovi etike, povezane z vero ali prepričanjem, da 
diskriminirajo na osnovi vere ali prepričanja, kjer zaradi narave tega dela ali zaradi 
konteksta, v katerem se izvaja, vera ali prepričanje predstavljata bistveno legitimno in 
upravičeno poklicno zahtevo glede na etiko organizacije. Direktiva cerkvam in drugim 
organizacijam, ki delujejo na osnovi etike, povezane z vero ali prepričanjem, prav 
tako dovoljuje, da od zaposlenih zahteva ravnanje v skladu z lojalnostjo do etike 
zadevne organizacije. 
 
Delodajalec, ki lahko prikaže, da se za določeno delovno mesto lahko sklicuje na 
izjemo za izpolnjevanja bistvene poklicne zahteve, za diskriminiranje iz enega 
razloga, na primer vere, ne sme diskriminirati iz drugih razlogov, na primer spolne 
usmerjenostjo, razen če se na zadevno delovno mesto nanaša tudi druga bistvena 
poklicna zahteva. 
 
Uveljavljene predstave o tem, kakšnega tipa mora biti oseba za opravljanje 
določenega poklica, morda ne bodo izpolnjevale bistvenih poklicnih zahtev. Na 
primer, delodajalec bo težko dokazal, da mora biti oseba, ki bo delala kot receptor, 
»mlada in polna energije«. Takšna zahteva bo verjetno pomenila diskriminacijo 
zaradi starosti in hendikepa.  
 
2.6.2 Različno obravnavanje zaradi starosti  
 
V skladu z Direktivo o enakosti pri zaposlovanju (člen 6(1)) lahko nacionalno pravo 
dovoljuje diskriminacijo zaradi starosti, če je različno obravnavanje objektivno in 
razumno upravičeno z zakonitim ciljem (vključno z zaposlovalnimi politikami, 
trgom dela ali cilji aktivnosti usposabljanja), če so sredstva za dosego teh ciljev 
primerna in potrebna. Direktiva navaja, da razlike v ravnanju zaradi starosti lahko 
vključujejo: 
 
– vzpostavljanje posebnih pogojev za dostop do zaposlitve in usposabljanja, za 

zaposlitev in poklic, vključno s plačilom in pogoji za odpust, in sicer za mlade in 
stare delavce z namenom zaščite ali za promoviranje njihovega poklicnega 
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vključevanja v družbo;  
– določanje minimalne starosti, izkušenj ali najvišje starosti za dostop do 

zaposlitve ali ugodnosti, povezanih z zaposlitvijo; 
– določanje minimalne starosti za rekrutiranje na osnovi usposobljenosti za 

delovno mesto ali z določanjem razumne delovne dobe, potrebne za upokojitev. 
 

Velik delež držav članic ima nacionalne zakone o zaposlovanju, ki vključujejo 
določbe, povezane s starostjo; in pojavlja se vedno več primerov naslovljenih na 
nacionalna sodišča in na sodišče Evropske skupnosti, ali je takšne določbe mogoče 
upravičiti s členom 6(1).17 
 
Direktiva (člen 6(2)) nadalje določa, da ne obstaja diskriminacija zaradi starosti v 
primeru določanja starosti za upravičenost za upokojitev ali v primeru, da je 
upokojitev mogoča v primeru hendikepa, ali v primeru uporabe kriterija starosti v 
aktuarskih izračunih, pod pogojem, da to nima za posledico diskriminacije zaradi 
spola. 
 
2.6.3 Druge izjeme ali izključitve 
 
Direktiva o enakosti pri zaposlovanju (člen 3(4)) nacionalnim zakonom dovoljuje, da 
izključijo zaščito pred diskriminacijo za oborožene sile na osnovi hendikepa ali 
starosti.  
 
Direktiva o enakosti pri zaposlovanju (člen 3(3)) navaja, da se Direktiva ne uporablja 
za plačila socialnega zavarovanja ali drugih državnih ugodnosti.   
 
Direktiva o enakosti pri zaposlovanju (člen 2(5)) navaja, da ne vpliva na ukrepe v 
notranjem pravu, ki so potrebni v demokratični skupnosti za javno varnost, 
vzdrževanje javnega reda in miru, preprečevanje kršitev javnega reda, za zaščito 
zdravja in zaščito drugih pravic in svoboščin drugih oseb. Prav tako ne vpliva na 
nacionalne zakone o upokojitveni starosti in na zakone v zvezi z zakonsko zvezo in 
ugodnostmi, povezanimi z zakonskim stanom (navedba 22). 
 
2.7 Varstvo pravic: dostop do pravnega varstva 
 
V vsaki državi članici morajo biti sodni in/ali administrativni postopki uveljavljanja 
pravic na voljo vsem osebam, ki menijo, da so bile diskriminirane v nasprotju s katero 
izmed Direktiv, tudi ko je razmerje, v katerem naj bi se diskriminacija pojavila, 
prenehalo obstajati (7. člen Direktive 2000/43/ES; 9. člen Direktive 2000/78/ES). 
 
Obe Direktivi določata, da imajo združenja in organizacije z upravičenim interesom 
pravico podpreti žrtve diskriminacije ali sprožiti postopek v njihovem imenu (s 
                                                 
17  Glej na primer: Palacios de la Villa, zadeva C-411/05  [2007] ECR I-8531, The Incorporated 

Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) proti Secretary of State for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform, zadeva C-388/07, 5. marec 2009; Kucukdeveci v 
Swedex GmbH & Co LG, C-555/07, 19. januar 2010. 
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privolitvijo žrtve). Kriteriji za presojo, katere organizacije imajo »upravičen interes«, 
so določeni z notranjim pravom.  
 
2.8 Prenos dokaznega bremena na kršitelja 
 
Direktivi (8. člen Direktive o rasni enakosti; 10. člen Direktive o enakosti pri 
zaposlovanju) navajata pogoje, v katerih se breme dokazovanja v civilnih ali 
administrativnih postopkih, sproženih zaradi diskriminacije, preloži s pritožnika na 
nasprotno stranko.  
 
• Če pritožnik (ali oseba v njegovem imenu) dokaže dejstva, na osnovi katerih 

lahko sodišče ali upravni organ predvideva, da je bila diskriminacija 
(neposredno ali posredno) eden izmed razlogov za slabšo obravnavo 
pritožnika, se bo sodišče ali drug upravni organ za pojasnilo obrnilo na toženo 
stranko. Če tožena stranka ne more dokazati, da diskriminacija ni igrala 
nobene vloge pri obravnavanju pritožnika na določen način, mora sodišče ali 
drug pristojni organ ugoditi zahtevku pritožnika; in  

• če pritožnik ne more dokazati domneve, da je obstajala diskriminacija, mora 
sodišče ali drug ustrezen organ zahtevek pritožnika zavrniti. 

 
Prenos dokaznega bremena se nikoli ne uporablja v kazenskih postopkih, tudi če so 
postopki povezani domnevo diskriminacije ali nadlegovanja. V nekaterih državah 
članicah se pravilo prenosa dokaznega bremena ne uporablja za preiskovalne 
postopke.  
 
2.9 Kazni  
 
S prenosom Direktiv (15. člen Direktive o rasni enakosti; 17. člen Direktive o enakosti 
pri zaposlovanju) morajo države članice zagotoviti sankcije za kršitev nacionalnih 
protidiskriminacijskih zakonov in tudi, da se te sankcije izvajajo. Sankcije zaradi 
diskriminacije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračajoče; to pomeni, da 
morajo zagotoviti žrtvi zadoščenje in morajo odvračati tako kršitelja kot tudi druge 
osebe od podobnih diskriminatornih dejanj v prihodnosti. Sankcije so lahko določene 
v obliki plačila odškodnine, za katere pa ne sme biti določena zgornja meja.  
 
2.10 Osveščanje, širjenje podatkov in vključevanje civilne družbe 
 
Direktivi priznavata, da je uveljavitev notranje zakonodaje za boj proti diskriminaciji in 
promocijo enakosti ravnanja le prvi korak. Države članice imajo tako dolžnost 
osveščati in promovirati obširno razumevanje in vključevanje načela enakega 
obravnavanja v civilni družbi in v ta namen v različne postopke vključevati nevladne 
organizacije in socialne partnerje. Države članice morajo prav tako zagotoviti, da 
zakonodaja, predpisi in sporazumi, ki urejajo dejavnosti v okviru Direktiv, niso v 
nasprotju z načelom enakega obravnavanja. 
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• Države članice (10. člen Direktive o rasni enakosti; 12. člen Direktive o enakosti 
pri zaposlovanju) morajo civilno družbo obveščati o obstoječi zakonodaji o 
enakem obravnavanju in nediskriminaciji in o katerih koli novo privzetih ukrepih, 
ki morajo biti usklajeni z Direktivama. To mora biti storjeno »z vsemi ustreznimi 
sredstvi na celotnem teritoriju« države članice. To pomeni, da morajo biti 
informacije posredovane vsem skupnostim in morajo biti v dostopni in razumljivi 
obliki dostopne vsem skupinam v civilni družbi, z upoštevanjem oseb s 
posebnimi potrebami in specifičnim jezikom. 

• Od držav članic (12. člen Direktive o rasni enakosti; 14. člen Direktive o 
enakosti pri zaposlovanju) se pričakuje, da bodo spodbujale dialog z nevladnimi 
organizacijami, ki imajo legitimen interes za prispevanje k boju proti 
diskriminaciji iz katerega koli prepovedanega razloga (določeno z notranjim 
pravom). Takšni razgovori bi morali biti več kot le simbolni in bi morali potekati 
redno. Ta dolžnost držav članic ponuja nevladnim organizacijam možnost 
zagotavljanja izboljšav z namenom usklajevanja skladnosti s tema Direktivama. 

• Države članice (11. člen Direktive o rasni enakosti; 13. člen Direktive o enakosti 
pri zaposlovanju) morajo prav tako promovirati socialni dialog med dvema 
stranema gospodarske dejavnosti z vidika spodbujanja enakega obravnavanja. 
To lahko vključuje nadzor praks na delovnem mestu, sklepanje kolektivnih 
pogodb, pripravo kodeksov ravnanja ter raziskave, izmenjave izkušenj in dobrih 
praks. Kjer je to usklajeno z nacionalnimi tradicijami in praksami, se od držav 
članic pričakuje, da bodo spodbujale sprejemanje kolektivnih pogodb, ki 
vsebujejo protidiskriminacijske predpise, ki spoštujejo minimalne zahteve 
Direktiv in nacionalne zakonodaje. 

• Države članice (14. člen Direktive o rasni enakosti; 16. člen Direktive o enakosti 
pri zaposlovanju) morajo določiti prioritete notranji zakonodaji, ki upošteva 
direktive pred drugimi zakoni in predpisi, z odpravo vseh, ki so v nasprotju z 
načelom enakega obravnavanja. Za zagotavljanje doslednega pristopa k 
nediskriminaciji in enakosti morajo države članice prav tako zagotoviti, da so 
določbe v pogodbah, kolektivnih pogodbah, notranjih pravilih podjetij ali pravil, 
ki uravnavajo poklice, ter statuti organizacij delojemalcev in delodajalcev, ki so v 
nasprotju z enakim obravnavanjem, ustrezno dopolnjene ali razveljavljene. 

 
2.11 Organi za enakost  
 
Trinajsti člen Direktive o rasni enakosti zahteva, da vsaka država članica določi 
organ ali organe za promoviranje enakega obravnavanja na osnovi rase ali 
narodnosti. Ti organi so lahko del notranjih institucij za človekove pravice ali drugih 
organov, ustanovljenih za zaščito pravic posameznika. Države članice so imenovale 
različne tipe organov in so jim dodelile različne funkcije. Direktive navajajo minimalne 
pristojnosti, ki jih morajo imeti ti organi, in sicer:  
 
• nudenje neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije,  
• izvajanje neodvisnih anket in študij ter  
• objavljanje neodvisnih poročil in izdelava priporočil o zadevah, povezanih z 

diskriminacijo. 
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Direktiva o enakosti pri zaposlovanju ne zahteva ustanavljanja nacionalnega organa. 
Kljub temu v mnogih državah članicah organi za enakost pokrivajo obširnejše razloge 
diskriminacije v skladu z nacionalnim pravom, vključno s spolom.18  
 
2.12 Poročanje  
 
Države članice morajo Evropski komisiji (17. člen Direktive o rasni enakosti; 19. člen 
Direktive o enakosti pri zaposlovanju) vsakih pet let poročati o izvajanju obeh 
Direktiv. Komisija pri pripravi poročila za Evropski parlament upošteva mnenja 
Agencije za temeljne pravice, relevantne socialne partnerje in nevladne organizacije. 
Poročilo Komisije mora prav tako vključevati ocene učinka na moške in ženske, 
glede na ukrepe, ki jih izvaja vsaka država članica. 
 
Viri in reference: 
 
Direktiva 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost; 
 
Direktiva 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu; 
 
Agencija za temeljne pravice EU in Evropsko sodišče za človekove pravice - Svet 
Evrope, Priročnik o evropskem pravu proti diskriminaciji, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(na voljo tudi v francoščini in nemščini) 
 
Publikacije Evropske mreže pravnih strokovnjakov na področju nediskriminacije, 
vključno s Pregledom evropske protidiskriminacijske zakonodaje, www.non-
discrimination.net/publications;   
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

                                                 
18  Za dodatne informacije glejte http://www.equineteurope.org/. Direktive o enakosti spolov zastavljajo 

podobno zahtevo za ustanovitev posebnega organa ali organov za spol.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.equineteurope.org/
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3 VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ V BOJU PROTI DISKRIMINACIJI 
 
Načrtovani učni cilji za udeležence: 
 
Raziskati vloge, ki jih nevladne organizacije lahko in bi jih morale igrati na področju 
vplivanja na izboljšanje in spodbujanje učinkovitega vključevanja politik, ki 
promovirajo enakost in se borijo proti diskriminaciji. 

 
3.1 Kaj je nevladna organizacija? 
 
Nevladna organizacija je lokalna, nacionalna ali mednarodna skupina, ustanovljena s 
pravnim ustanovitvenim aktom, jasnim namenom in jasnimi aktivnostmi, z vodilnim 
organom, ki je pristojen govoriti v imenu njenih članov. Navadno gre za neprofitno 
organizacijo, ki ni povezana z vladnimi organi, zasebnimi podjetji ali političnimi 
strankami. Njeni običajni cilji so promovirati dobrobit družbe z obravnavo družbenih in 
pravnih problemov in s poskusom igrati enako vlogo v razvoju in napredku civilne 
družbe kot tudi drugih demokratičnih institucij.  
 
3.2 Kakšna je vloga nevladnih organizacij v boju proti diskriminaciji?  
 
Ob upoštevanju vloge, ki jo lahko igrajo v boju proti diskriminaciji, morajo nevladne 
organizacije izkoristiti prednosti različnih vlog, ki so jim na voljo v skladu s 7. in 12. 
členom Direktive Sveta 2000/43/ES ter 9. in 14. členom Direktive Sveta 2000/78/ES.  
 
Nevladne organizacije so bistvene za uspešen razvoj ter za prizadevanje, da bi 
država dosegla svoje cilje na področju miru, demokracije, dobrega vladanja, zdravja, 
razcveta in enakosti.  
Vloga nevladnih organizacij kot instrumenta civilne družbe v boju proti 
diskriminaciji lahko zajema: 
 
• zagotavljanje sredstev za izražanje in aktivno obravnavo potreb ljudi, ki so 

diskriminirani; 
• podporo žrtvam diskriminacije pri dostopu do sodišč, vključno s strateškimi 

sodnimi postopki; 
• promoviranje različnosti in enakosti v družbi z dejavnostmi ozaveščanja; 
• vzpostavljanje mehanizmov za vplivanje na odločanje; 
• vključevanje nediskriminacije in enakosti v politike; 
• spodbujanje oblasti in korporacij, da naslovijo diskriminacijo;  
• spremljanje, dokumentiranje in obsojanje diskriminacije; 
• ohranjanje enakosti v programu sprejemanja politik in spodbujanje 

mobilizacije; 
• zagovarjanje sprejemanja učinkovitih politik za enakost in nediskriminacijo; 
• nadzor in ocenjevanje vključevanja politik enakosti in nediskriminacije. 
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Nevladna organizacija lahko: 
 
• dela v partnerstvu z drugimi nevladnimi organizacijami za doseganje skupnih 

ciljev; 
• spodbudi vključevanje skupin v kampanje, njihovo samozagovorništvo in 

zahtevanje ter izvrševanje njihovih pravic; 
• deluje (če je to primerno), v partnerstvu z vlado za doseganje skupnih ciljev; 
• deluje (če je to primerno), proti vladam, če te promovirajo politike, ki so v 

nasprotju s cilji nevladne organizacije pri promoviranju enakosti in 
nediskriminacije; 

• učinkovito in uspešno izvaja storitve v okviru vladnih politik, če je to primerno, in 
če je primerno, sprejema strategije, dogovorjene in izpogajane med nevladnimi 
organizacijami in vlado; 

• učinkovito in uspešno izvaja storitve zunaj okvira vladnih politik, če je to 
potrebno in primerno za promoviranje ciljev nevladne organizacije, in sprejema, 
če je to primerno, strategije nasprotne vladnim politikam; 

• zagotavlja usklajenost lastnih storitev, vključuje vlado v razprave o usklajevanju 
storitev med vlado in nevladnimi organizacijami; 

• zagotavlja s primernimi in s strokovnimi raziskavami podprte predloge vladi za 
rešitev problemov; 

• zagovarja in izvaja kampanje za spremembe v odgovor na potrebe; 
• vodi in pomembno prispeva k zakonodajnemu procesu in procesu oblikovanja 

politik s primernimi in s strokovnimi raziskavami, podprtimi predlogi in z 
obveščanjem politikov v vladi in opoziciji ter drugih vplivnih oseb; 

• ravna kot oprezen pes čuvaj – s prstom kaže na področja, kjer vlada in 
korporacije aktivno diskriminirajo oziroma kjer se v nasprotju s svojimi 
obveznostmi ne bojujejo proti diskriminaciji, oziroma kjer bi morale izboljšati 
svoje ravnanje, s čimer uveljavljajo delovanje vzvodov in ravnovesij, ki so 
značilni za demokratično družbo. V tej vlogi mora nevladna organizacija 
usmeriti svoje delovanje na vlado in podjetniško skupnost z zagovorništvom, 
lobiranjem in pogajanji, če je to potrebno; 

• s primernimi mehanizmi izpodbija dejanja, opustitve, administrativne prakse ali 
politike, ki so v nasprotju s cilji promocije enakosti in nediskriminacije; 

• spremlja in izkorišča nove možnosti za boj proti diskriminaciji, na primer novo 
zakonodajo (nacionalno, EU ali mednarodno), nove politike (nacionalne, EU in 
mednarodne), nove vire financiranja in odločilno sodno prakso (tako na 
nacionalni kot tudi na EU in mednarodni ravni);   

• je odprta, pregledna in odgovorna svojemu članstvu in javnosti; 
• povečuje moč sodelovanja nevladnih organizacij v civilni družbi z grajenjem 

mrež in koalicij in promoviranjem izvirnih iniciativ in rešitev. To lahko pomaga pri 
odpravljanju predsodkov v družbi in s tem podpira enakost;  

• deluje javno in v duhu sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami, ki 
delujejo na sorodnih področjih, se izogiba konfliktom in sporom med 
organizacijami;  

• izvaja pritisk na državo za ratifikacijo mednarodnih instrumentov, ki 
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predvidevajo usmerjanje pozornosti na vladne prakse;  
• oskrbuje državne in mednarodne organe s pomembnimi in zanesljivimi 

informacijami, ki bi morale biti upoštevane, ko se presoja o evidenci države na 
področju diskriminacije. 

 
Če povzamemo, je vloga mnogih nevladnih organizacij preverjati, spremljati in 
kritizirati aktivnosti vlade in zasebnih enot, dopolnjevati vlogo vlade v boju proti 
diskriminaciji in pomagati posameznikom in skupinam, da zahtevajo svoje pravice.   
 
3.3 Kaj nevladna organizacija potrebuje, da izpolni svoje naloge? 
 
• človeške vire; 
• sposobnosti, znanje, strokovnost;  
• odprtost, preglednost, odgovornost (nevladne organizacije so bile vodilne v 

razpravi o odgovornosti in preglednosti – ključne teme za prostovoljno 
delovanje); 

• financiranje in primerna gradiva in vire informacijske tehnologije; 
• nediskriminatoren odnos in politiko različnosti znotraj organizacije; 
• primerno nacionalno zakonodajo in politične okvire za: 

o svobodo javnih informacij,  
o preglednost sprejemanja odločitev javnih teles,  
o sodelovanje v civilni družbi v postopkih posvetovanja in sprejemanja 

odločitev v razvoju javne politike, 
o lobiranje in pogajanja s prostovoljnimi skupinami, 
o dodelitev pravdne sposobnosti nevladnim organizacijam v primerih 

diskriminacije; 
 
3.4 Zakaj so nevladne organizacije v primerjavi z drugimi organizacijami v 

boljšem položaju za delo proti diskriminaciji?   
 
• Organizacije, ki temeljijo na prostovoljstvu, igrajo odločilno vlogo pri 

vključevanju skupnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.   
• Medtem ko nezadovoljstvo s politiko raste, je vključitev v prostovoljne in 

skupnostne dejavnosti način, na katerega lahko ljudje prispevajo k javnemu 
življenju s prispevanjem svojega časa ali denarja in podpore temam, ki jih 
skrbijo.  

• Prostovoljne organizacije vedno bolj postajajo okolja, kjer ljudje lahko 
zagovarjajo in se vključujejo v teme, ki se jih tičejo in kjer čutijo, da lahko 
zagovarjajo spremembe. 

• Zaradi nenehne predanosti javnemu interesu lahko nevladne organizacije 
razvijajo strokovno znanje, ki je potrebno za izboljšanje vpliva in učinkovitosti na 
področju politike enakosti in nediskriminacije. 
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3.5 S kakšnimi ovirami se nevladne organizacije srečujejo in kako jih lahko 
premagajo? 

 
• Zapletena pravila, povezana z zahtevami, ki jih morajo nevladne organizacije 

izpolnjevati, da se lahko registrirajo. Nevladne organizacije, ki se želijo 
registrirati, se morajo s temi pravili podrobno seznaniti in opraviti vse potrebne 
korake za pridobitev dokumentov, zahtevanih za skladnost. 

• Prepoved opravljati določene aktivnosti, če organizacije niso registrirane. 
Organizacije se morajo odločiti, kako pomembno to je in ali se bodo registrirale 
ali ne.  

• Prepoved opravljanja določenih aktivnosti tudi po registraciji. Nevladne 
organizacije morajo spoštovati domače pravo, če pa so pravne določbe na tem 
področju arbitrarne in nesorazmerne, jih lahko izpodbijajo s primernimi sredstvi.  

• Pomanjkanje pravnega interesa za sodelovanje v relevantnih političnih 
razpravah. V tem primeru morajo nevladne organizacije zagotoviti, da delujejo s 
posameznikom ali organizacijo, ki takšen pravni interes ima.  

• Pomanjkanje ustreznega pravnega okvirja glede dostopa do javnih informacij, 
preglednosti ob sprejemanju odločitev, javnih posvetovanj, lobiranja in pogajanj, 
vključno s prostovoljnimi skupinami. Ker pomanjkanje regulativnega okvirja, ki 
nevladnim organizacijam omogoča izvajanje njihovih dejavnosti, resno ovira 
trud nevladnih organizacij, morajo nevladne organizacije kreativno uporabljati 
obstoječo zakonodajo in skupaj z drugimi skupinami zagovarjati prevzem 
relevantnih norm. 

• Pomanjkanje pravnega interesa za vlaganje pritožb. Nevladne organizacije 
lahko podpirajo in pomagajo tistim, ki imajo pravni interes ali pa lahko 
poskušajo spremeniti pravila.  

• Dojemanje, da je nevladna organizacija povezana z vlado ali politično stranko, 
ki lahko ogrozi nepristranskost organizacije kot zagovornice načel. Učinkovita 
nevladna organizacija mora pri zagovarjanju načel paziti, da se je ne povezuje s 
političnimi strankami, kar mora zagotoviti s primernimi ukrepi.   

• Pomanjkanje znanja in sposobnosti, posebno glede organizacijskega in 
finančnega upravljanja ali uporabnosti informacijske tehnologije, kar je pogosto 
posledica prostovoljstva in hitrega menjavanja osebja. Nevladne organizacije 
morajo zagotoviti svoje poznavanje pomena dobrega organizacijskega in 
finančnega upravljanja.  

• Pomanjkanje denarja in omejena sredstva ter pomanjkanje informacij in navodil 
o dostopu do državnih, EU ali mednarodnih sredstev. Za namen identifikacije 
primernih sredstev mora organizacija stopiti v stik z državnim organom za 
enakost, koordinacijami nevladnih organizacij, lokalnimi predstavniki EU in 
regionalnimi mednarodnimi donatorji.   

• Pomanjkanje učinkovitega »partnerstva« med vlado in nevladnimi 
organizacijami. Vlade sprejemajo in izvajajo pravila in uredbe, ki oblikujejo 
okolje, ki ga nevladne organizacije potrebujejo za to, da najdejo svoje mesto v 
sistemu. Profitne organizacije lahko ponudijo znanje, sredstva in tehnično 
pomoč, medtem ko nevladne organizacije nudijo praktično znanje s terena, 
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odnose in mreže, potrebne za izvajanje nalog na način, ki zagotavlja trajni 
rezultat. 

• Pomanjkljiva izkoriščenost potencialne podpore poslovnega sektorja. Nevladne 
organizacije bi se morale »poslovno uveljavljati«.  
Naraščajoče število nevladnih organizacij sedaj izvaja poslovne dejavnosti v 
partnerstvih, katerih namen je skupinsko reševati ključne probleme.  

• Nezmožnost doseganja nekaterih delov družbe zaradi neobčutljivosti, 
vsiljevanja zunanjih pravnih in političnih ciljev, kulturnih in jezikovnih preprek. 
Nevladne organizacije morajo zagotoviti, da je osebje v njihovih organizacijah 
raznoliko usposobljeno na področjih osveščanja o diskriminaciji, o družbeni in 
politični zgodovini, vključno z zgodovino izključevanja in diskriminacijo 
posameznih skupin v skupnosti in, kjer je to potrebno, s poznavanjem tujih 
jezikov.  

• Pomanjkljive spretnosti lobiranja in zagovarjanja, omejeno vključevanje novih 
medijev. Nevladne organizacije, še posebej takšne, ki delajo z ranljivimi 
skupinami, morajo pazljivo pripraviti osnutke komunikacijskih strategij z 
namenom odziva na simultane potrebe zaščite pravic njihovih upravičencev in 
ozaveščanje in izobraževanje splošnega prebivalstva in ciljnih skupin, vključno 
z mediji.  

 
Viri za gradiva 
 
Svet Evrope, »Temeljna načela stanja nevladnih organizacij v Evropi« - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Ta dokument je na voljo v angleščini, francoščini, albanščini, bolgarščini, latvijščini, 
litovščini, ruščini in srbščini.  
 
Pravna iniciativa javnega interesa, Uresničevanje javnega interesa, Priročnik za 
pravnike in aktiviste, Pravna šola Columbia 2001. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 MODULI USPOSABLJANJA/DEJAVNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ 
 
Med ocenjevanjem potreb, izvedenim v vseh sodelujočih državah, so sodelujoče 
nevladne organizacije izbrale štiri področja, na katerih je potrebno nadaljnje 
usposabljanje na nacionalni ravni. Izbrani moduli usposabljanja pokrivajo področja, ki 
so jih nacionalni strokovnjaki največkrat navedli, in so vključeni v okvir tega projekta: 
 
1) zbiranje podatkov in načrtovanje; 
2) nadzor; 
3) zagovorništvo; 
4) partnerstva; 
5) mediji; 
6) situacijsko testiranje; 
7) kodeksi ravnanja. 

 
Cilj prvega modula (4.1) o zbiranju podatkov in načrtovanju je zagotoviti ustrezna 
sredstva nevladnim organizacijam za boljše izvajanje in večji vpliv na politike s 
strateškega vidika. To bo skupni modul za vse države.  

 
Naslednjih šest modulov dopolnjuje in krepi skupni modul, tako da z dodatnimi 
učinkovitimi ukrepi podpira razvoj strateškega pristopa k nediskriminaciji in enakosti. 
ta priročnik vsebuje samo module, ki so se izkazali kot potrebni za kontekst Slovenije 
– zbiranje podatkov in načrtovanje akcij, zagovorništvo, partnerstva in mediji.  

 
Pri pripravi in oblikovanju modulov smo upoštevali nacionalne zahteve, ki so bile 
ugotovljene z vprašalnikom o oceni potreb.  
 
Pri pripravi teh modulov smo se oprli na številne vire, ki so navedeni na strani 84 in 
naprej. 
 
4.1 Zbiranje podatkov in načrtovanje 
 
»Obdržal sem šest služabnikov,  
ti so me naučili vse, kar znam. 
Njihova imena so KAJ in  
KDAJ in KJE,  
KAKO in ZAKAJ in KDO.« 
Rudyard Kipling 
 
»Misel, ki je ne udejanjimo, ne pomeni veliko; dejanje, ki ne izhaja iz misli, ne pomeni 
čisto nič.''  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Definicija 
 
V tem priročniku je »informacija« poznavanje določenih okoliščin, v zvezi s katerimi je 
treba ukrepati. »Strateško načrtovanje« je uradna preučitev nadaljnjih dejavnosti 
organizacije ob upoštevanju informacij, finančnih sredstev ter človeških in materialnih 
virov, ki so na voljo. Končni cilj takšne analize je razviti splošni strateški načrt in/ali 
strateški načrt za izvajanje posebnih ukrepov. 
 
4.1.2 Cilji 
 
S tem projektom želimo izboljšati vpliv in učinkovitost organizacij civilne družbe pri 
izvajanju načela enakosti in nediskriminacije. Pomembna odskočna deska za vse 
pomembnejše ukrepe nevladnih organizacij je strateško načrtovanje. Strateškega 
načrta ni mogoče pripraviti brez ocene razpoložljivih informacij in ustreznega 
načrtovanja dejavnosti. Cilji tega modula: 
 
• Nevladne organizacije bodo pridobile znanja in sposobnosti, da začnejo svoje 

dejavnosti načrtovati strateško. Tako bodo ocenile, v katerih dejavnostih lahko 
sodelujejo in tudi katerih si zaradi pomanjkanja sredstev NE morejo privoščiti. S 
tem bodo prihranile čas in denar in si zastavile jasen cilj. 

• Nevladnim organizacijam bomo ponudili najboljša možna orodja, da bi 
maksimirali njihov socialni učinek. Tako bodo ugotovile povezave med 
obstoječimi in želenimi informacijami ter načrtovanimi aktivnostmi. 
 

4.1.3 Obseg 
 
V tem modulu je opisano, kako lahko nevladne organizacije začnejo strateško 
načrtovati, tako da informacije povežejo z ukrepi. Na splošno preučuje, kaj je 
potrebno pri oblikovanju, načrtovanju in izvajanju posameznih ukrepov ter pri 
spremljanju in ocenjevanju rezultatov in učinkov.  
 
Strateško načrtovanje je mogoče izvesti na splošni ravni, lahko pa se nanaša na 
določene vrste ukrepov, ki so opisani v drugih modulih tega priročnika. Čeprav je ta 
modul izhodišče za načrtovanje tovrstnih ukrepov, o njih ne bomo podrobno 
razpravljali. Raje se bomo osredotočili na to, kako pomagati posameznim žrtvam, tudi 
v pravnih sporih, zato je nadvse pomembno prepoznati različne oblike diskriminacije. 
V modulu ne bomo razpravljali o posameznih oblikah diskriminacije, nevladne 
organizacije lahko namreč pripravijo načrt ukrepov (in po navadi ga pripravijo) brez 
predhodne podrobne pravne analize. 
 
Ta modul se ne bo ukvarjal s financiranjem ali krepitvijo zmogljivosti. Pripravili bomo 
dodatno gradivo, ki je potrebno za ugotavljanje diskriminacije (npr. glejte ta Priročnik 
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za usposabljanje in priročnik Kako vložiti pritožbo zaradi diskriminacije, ki ga bo 
izdalo Evropska mreža pravnih strokovnjakov na področju nediskriminacije).19   
 
Vaje, predstavljene v tem modulu, naj bodo prilagojene nacionalnemu kontekstu. 
 
4.1.4 Vsebina 
 
VAJA: S pomočjo možganskega viharjenja odgovorite na naslednja vprašanja: 
 
a) Kaj je diskriminacija? 

• Kdo so storilci? 
• Kdo so žrtve? 
• Na katerih področjih je prisotna? 
• Zakaj se pojavlja? 

 
Zaključna razprava:  
• Kaj ureja domača protidiskriminacijska zakonodaja? 
• Kaj ureja evropska protidiskriminacijska zakonodaja? 

 
VAJA: S pomočjo možganskega viharjenja odgovorite na naslednja vprašanja: 
 
b) Kaj lahko nevladne organizacije storijo v boju proti diskriminaciji? 

• skrbijo za boljšo ozaveščenost; 
• spremljajo diskriminacijo/javne politike/preventivne ukrepe (ter njihovo 

odsotnost); 
• poročajo o diskriminaciji; 
• zagovarjajo politiko in zakonodajo; 
• pomagajo posameznikom, ki so bili diskriminirani (tudi v pravnih sporih); 
• izvajajo kampanje za spremembe; 
• vzpostavijo mrežo. 

 
Zaključna razprava:  
• Pojasnite, kateri ukrepi so primerni za posamezno širše področje 

aktivnosti. 
 

c) Kaj potrebujejo nevladne organizacije, da izpolnijo svoje naloge? 
• vizijo/poslanstvo; 
• informacije; 
• človeške vire; 
• materialne vire; 

                                                 
19  European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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• strategijo ukrepanja; 
• finančno podporo. 
 
Zaključna razprava: 
• Opredelite različne elemente teh potreb (npr. pri človeških virih lahko, na 

primer, omenimo strokovno znanje in izkušnje); in 
• udeležence seminarja prosite, naj razvrstijo potrebe nevladnih organizacij 

po pomembnosti (za strateško načrtovanje). 
 

d) Katere podatke potrebujejo nevladne organizacije za izpolnjevanje svojih 
nalog? Kateri so viri informacij?  

 
Vrsta podatkov Vir podatkov 
Popis Osrednji statistični urad 
Sociološke 
raziskave 

Raziskovalni inštituti 

Časopisni članki Mediji 
Akademski članki Akademske ustanove 
Televizijska ali 
radijska poročila 

TV ali radio 

Izjave vaših strank Stranka 
Izjave prič Priča 
Dokumenti Potencialni storilec 
Statistika Javna uprava/institucije 
Strokovna mnenja 
izvedencev 

Ugotavljanje dejstev 

Avdio ali video 
posnetki 

Youtube, družbeni mediji 

Fotografije  
Politični dokumenti (Lokalna) vlada 
Zakoni Internet 
Rezultati 
situacijskih 
testiranj 

Preizkuševalci 

Poročila nadzornih 
organizacij 

Združeni narodi, Svet Evrope, Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice, nacionalne ali mednarodne nevladne 
organizacije 

Odgovori javnih 
anket ali 
vprašalnikov 

 

 
VAJA: Zapišite vrste informacij in vrste dejavnosti nevladnih organizacij na 
samolepljive listke različnih barv. Udeleženci naj ugotovijo, katere dejavnosti in 
podatki sodijo skupaj. 
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e) Kako dostopati do podatkov in/ali jih zbirati? 
 

Če gre za javno dostopne podatke, pobrskajte po internetu, zahtevajte podatke 
javnega značaja na osnovi nacionalne zakonodaje o dostopu do podatkov oziroma 
informacij javnega značaja in ali/ sami raziščite dejstva – npr., obiščite ustanovo ali 
skupnost in se pogovorite z njenimi člani, ki razpolagajo s podatki, ki so za vas 
pomembni. 
 
VAJA: Prosite udeležence, naj vam zaupajo svoje izkušnje glede dostopa in zbiranja 
podatkov. 
 
PRIMER DOBRE PRAKSE: študija primera izhaja iz publikacije: Article XIX and 
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for 
empowerment, str. 27–28, ki je na voljo na 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Tajska: pravica do izobraževanja 
 
Leta 1998 so starši, katerih otroka niso sprejeli na ugledno osnovno šolo Kasetsart 
Demonstration School, ki jo financira država, uveljavljali pravico do obveščenosti in 
zahtevali, da razkrijejo tajni postopek, po katerem sprejemajo učence. Za sprejem v 
šolo, kjer je večina učencev pripadala skupini dek sen ali elitnim družinam, je bilo 
potrebno opraviti sprejemni izpit. Tajski urad za varstvo podatkov (Official Information 
Commission) je razsodil, da so sprejemni testi 120 sprejetih učencev informacija 
javnega značaja. Ugotovljeno je bilo, da 38 učencev ni uspešno opravilo preizkusa in 
so bili sprejeti zaradi podkupnine – prispevkov, ki so jih njihovi starši plačali šoli. 
Omenjeni starši so nato vložili tožbo in vladno pravno svetovalno telo je razsodilo v 
njihovo korist, saj je prišlo do kršitve Tajske ustave, in sicer načela enakosti. Prav 
tako je ta organ zahteval, da morajo ostale šole, ki so financirane s strani države, 
odpraviti politike koruptivnega in diskriminacijskega ravnanja. 
 
f) Kako povezati podatke z aktivnostjo – podpora posameznim žrtvam 

 
Diskriminacijo lahko ugotovimo v sodnih in izvensodnih postopkih. V civilnih zadevah 
ali v primerih delovnega prava velja splošno pravilo, da mora vsaka stranka dokazati 
trditve, ki jih navaja in na osnovi katerih zahteva pravne ukrepe v svojo korist. Na 
splošno je pri pritožbi zaradi diskriminacije na civilnem ali delovnem sodišču treba 
dokazati, da je kršitev bolj verjetna kot ne, tako da razumen človek na podlagi 
ugotovljenih dejstev dejansko domneva, da je prišlo do diskriminacije. V upravnih in 
kazenskih zadevah organi običajno raziščejo dejstva in preverijo, v kolikšni meri so 
zanesljiva in v kolikšni ne. Organi za enakost sledijo upravnim postopkom ali pa 
pritožbe preiskujejo v skladu z notranjimi pravili.  
 
Dokazi, ki so tipični za vse vrste postopkov, so izjave prič, dokumenti ali splošno 
znanje. Posamezniki, ki vložijo zahtevek zaradi diskriminacije, so ne glede na 
postopek dolžni predložiti razpoložljive dokaze. V mnogih primerih so domneve o 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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diskriminaciji utemeljene z izjavami prič in dokumenti ali informacijami, pridobljenimi 
od storilcev. 
 
V direktivah EU o nediskriminaciji so opredeljene različne oblike diskriminacije. Ne 
glede na vrsto diskriminacije mora žrtev, če vloži zahtevek, priskrbeti osnovne 
podatke. 
 
VAJA: Predstavite zgodbo in na listu papirja zberite osnovne podatke.  
Vodje lokalnih romskih skupnosti vas opozorijo, da se lahko romski otroci v mestu 
vpišejo le v šolo, ki je najbližja lokalnemu romskemu naselju. Prav tako povedo, da 
so tistih nekaj otrok, ki so jih starši poskusili vpisati v druge šole, premestili v šolo, ki 
je v neposredni bližini naselja. V tej šoli je učni načrt prilagojen otrokom z motnjami v 
duševnem razvoju. Vodje povedo, da med izobraževanjem v šoli ne testirajo 
intelektualnih sposobnosti vseh otrok. Šola sledi politiki vpisa, ki trenutno velja v vaši 
državi. 
 

Vprašanja Odgovori 
1. Kdo je storil?  
2. Kaj?  
3. Komu?  
4. Kdaj?  
5. Kje?  
6. Kako?  
7. Kakšne so posledice nepravilnosti?   
8. Kdo je odgovoren za nepravilnosti?  
9. Kdo je videl, slišal in bil priča nepravilnostim?  
10. Ali je trditve mogoče dokazati z dokumenti, statistiko ali 
strokovnimi mnenji?  

11. Kakšna je zaščitena kategorija žrtve: rasa ali narodnost, starost, 
invalidnost, spolna usmerjenost, vera ali prepričanje? Je kategorija 
resnična, domnevna, jih je več?  

 

12. Kdo je kontrolna skupina ali skupina, ki jo lahko primerjamo z 
žrtvijo?  
V primerih nadlegovanja, viktimizacije, navodil za diskriminacijo ali 
odrekanja razumnih prilagoditev, primerjalnika ni potrebno določiti.  
V nekaterih državah članicah je diskriminacijo mogoče dokazati na 
osnovi standardnih minimalnih pravil o postopanju, na primer 
ravnanja, ki zahteva spoštovanje človekovega dostojanstva. 

 

13. Ali sodi primer v okvir (Evropske) protidiskriminacijske 
zakonodaje?  

 
VAJA: Udeležence vprašajte, ali v njihovi nevladni organizaciji vodijo evidenco 
pritožb, in če je tako, po kakšnem vzorcu? Bi bila ta predloga koristna za spremljanje 
pritožb, poročanje o aktivnostih organizacije in izmenjavo informacij z drugimi 
nevladnimi organizacijami? 
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Vprašajte jih, katere pravice so bile kršene v konkretnem primeru in zakaj menijo, da 
je situacija krivična. Je težava individualne ali sistemske narave? Katere osnovne 
informacije manjkajo, katere nadaljnje dokaze je še treba pridobiti in kako?  
 
Nadaljujte s strateškim načrtovanjem in prosite udeležence, da določijo, katera 
vprašanja in težave se v konkretnem primeru navezujejo na določene romske otroke 
in starše, pa tudi katera razkrivajo splošno prakso in nakazujejo, da gre za strukturno 
diskriminacijo. Vprašajte jih, ali se v svojih nevladnih organizacijah ukvarjajo s 
posameznimi primeri, strukturnimi problemi ali z obojim. Če obravnavajo oboje, kako 
poskrbijo za ravnovesje med aktivnostmi na individualni in splošni ravni? 
 
Obstajajo različni dokazi, s pomočjo katerih lahko žrtve diskriminacije nekoliko 
razbremenimo pritiska pri dokazovanju trditev; lahko se opremo na statistiko, 
testiramo situacijo, zaprosimo za javne podatke/informacije, avdio ali video posnetke, 
pridobimo mnenja strokovnjakov in sklepamo na osnovi posrednih okoliščin ali 
dokazov.   
 
Več o situacijskem testiranju najdete v modulu za situacijsko testiranje (4.6). Če 
želite dodatne informacije v zvezi s tem, preberite: Proving discrimination cases, the 
role of situation testing, na voljo na naslovu: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Za več informacij o dokazih glejte priročnik Kako 
vložiti pritožbo zaradi diskriminacije (ki ga bo izdala Evropska mreža pravnih 
strokovnjakov na področju nediskriminacije).20 

 
4.1.5 Kaj je strateško načrtovanje? 

 
PREDSTAVITEV 
 
Strateško načrtovanje je proces, v katerem organizacija določi svojo smer in se 
odloča o ustrezni razporeditvi človeških in finančnih virov, da doseže zastavljene 
strateške cilje. Na voljo je več metod, med drugim analiza SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities in Threats oz. analiza prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti), analiza PEST (analiza političnih, ekonomskih, socioloških in tehnoloških 
dejavnikov), analiza STEER (analiza sociokulturoloških, tehnoloških, ekonomskih, 
ekoloških in regulatornih dejavnikov) in analiza EPISTEL (Environment, Political, 
Informatics, Social, Technological, Economic and Legal, torej analiza okoljskih, 
političnih, informacijskih, socioloških, tehnoloških, ekonomskih in pravnih faktorjev). 
Vsako strateško načrtovanje se ukvarja z vsaj enim od ključnih vprašanj: 
 
a) Kaj bomo izvedli? 
b) Za koga bomo to izvedli? 
c) Kako se odlično odrezati? 

 

                                                 
20 Glejte sprotno opombo 20. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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V mnogih organizacijah na strateško načrtovanje gledajo kot na proces, s katerim 
določijo, kaj želijo doseči v naslednjem letu ali – pogosteje – v naslednjih treh ali 
petih letih (dolgoročno), čeprav nekatere svojo vizijo razširijo tudi na 20 let. Če želi 
organizacija določiti svojo pot, mora najprej vedeti, kje točno stoji, nato pa definirati, 
kam želi priti in kako bo prišla tja. Nastali dokument se imenuje »strateški načrt«. 
Strateškega načrtovanja se je mogoče lotiti na več načinov, čeprav se po navadi 
odločimo za pristop v treh korakih: 
 
• situacija – ocenimo trenutno stanje in kako je prišlo do njega; 
• cilj – opredelimo cilje in/ali pričakovanja (znano tudi kot »idealno stanje«); 
• pot/predlog – začrtamo možno pot, ki nas bo pripeljala do cilja. 

 
Na voljo je še en podoben pristop, in sicer See-Think-Draw (poglej-razmisli-nariši): 
 
• See (poglej) – kakšno je trenutno stanje? 
• Think (razmisli) – določi cilje/pričakovanja 
• Draw (nariši) – nariši pot, ki vodi do želenih ciljev/pričakovanj 

 
Pri strateškem načrtovanju vam bo v največjo pomoč analiza SWOT. Glavna naloga 
tega orodja je, da analizira notranje strateške dejavnike ter prednosti in slabosti, ki jih 
pripisujejo organizaciji, in zunanje dejavnike, na katere organizacija ne more vplivati, 
recimo priložnosti in tveganja. Več informacij o analizi SWOT je na voljo v modulih o 
partnerstvih (4.3) in zagovorništvu (4.2).  
 
Eden ključnih ciljev pri snovanju strateškega načrta je, da ga oblikujemo tako, da ga 
bo mogoče brez težav pretvoriti v načrt ukrepov oz. ga realizirati. Večina strateških 
načrtov obravnava vodilne pobude in krovne cilje, vendar jih ni mogoče prenesti v 
vsakodnevne projekte in naloge, ki jih je treba izvesti za uresničitev načrta. 
 
Specifičnim izjavam o rezultatih, ki jih želimo doseči v določenem času, ter splošnim 
in ponavljajočim se izjavam o pričakovanih bodočih rezultatih pravimo cilji. Ljudje 
imamo po navadi več ciljev hkrati. Najbolje je, če poskrbimo, da so združljivi. Se zdi 
cilj A združljiv s ciljem B? Ali sodita skupaj, da oblikujeta enotno strategijo?  
 
K načrtovanju lahko pristopimo tudi tako, da si zastavimo kratkoročne, srednjeročne 
in dolgoročne cilje. Po tem vzorcu je doseganje kratkoročnih ciljev dokaj enostavno: 
so le nekoliko izven dosega. Na drugi strani pa imamo dolgoročne cilje, ki so videti 
izredno težki in jih je skoraj nemogoče doseči. Če je en cilj odskočna deska za 
drugega, gre za neko zaporedje ciljev. Oseba ali skupina začne uresničevati 
preproste, kratkoročne cilje, nato se loti srednjeročnih in nazadnje še dolgoročnih. Z 
razvrščanjem ciljev v zaporedje oblikujemo »stopnišče ciljev«. Organizacija lahko pri 
načrtovanju cilje medsebojno usklajuje, tako da si ne nasprotujejo. Cilji, ki si jih 
zastavi določeni del organizacije, bi se morali usklajeno prepletati s cilji drugih 
oddelkov. 
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Elemente osnovnega strateškega cikla je mogoče uporabiti tako pri širše 
zastavljenih, dolgoročnih strategijah, kot tudi pri kratkoročnih strateških dejavnostih.  
 
VAJA: S pomočjo spodnjega diagrama (str. 49) prikažite proces strateškega 
načrtovanja na primeru izobraževanja Romov. Čeprav se ta modul osredotoča na 
pravno pomoč, ki vključuje pravne spore, bodo udeleženci morda ubrali izvensodno 
pot. Ne pozabite, da lahko ena nevladna organizacija skrbi za celo spiralo 
strateškega načrtovanja, vse od pravnih storitev pa do dviganja ozaveščenosti itn. ali 
obratno. 
 
Udeležence opozorite na razlike med storitvami pravne pomoči in strateškimi 
pravnimi spori. Vprašajte jih, ali jim pri reševanju spora morda lahko pomagajo katere 
druge nevladne organizacije/organi za enakost. Tukaj je nekaj vprašanj za vodenje 
diskusije: 
 
• S čim se ukvarja vaša nevladna organizacija? 
• Kakšno podporo dobiva vaša nevladna organizacija – finančno podporo, 

osebno pomoč, drugo? 
• Kaj želi žrtev? 
• Se njene želje ujemajo c cilji vaše nevladne organizacije? 
• Do kakšne mere je vaša nevladna organizacija pripravljena reagirati? 
• Kdo igra vlogo pri reševanju tega primera in na kateri ravni? 
• Kaj bi morali storiti drugi? 
 
Strateški pravni spor v primerjavi s pravno pomočjo 
 
Strateški pravni spor, znan tudi kot vpliv pravnega spora, vključuje izbiro primera in 
njegovo obravnavo na sodišču, da bi tako vplivali na širše družbene spremembe. 
Ljudje, ki se odločijo za strateški pravni spor, ne želijo zgolj zmagati v postopku, 
ampak želijo pustiti trajni pečat. To pomeni, da se v primerih strateških pravnih 
sporov osredotočamo tako na končne rezultate samih primerov kot tudi na to, kako 
bomo z njimi vplivali na širšo populacijo in vlade.  
 
Strateški pravni spor v primerjavi s pravno pomočjo. Treba je poudariti, da je strateški 
pravni spor precej drugačen od mnogih tradicionalnih idej o pravnih storitvah. V 
organizacijah s tradicionalno pravno službo posameznim strankam nudijo dragoceno 
pomoč – vestno roko, ki jim svetuje in jih zastopa, ne glede na to, za katero zadevo 
gre. Prav zato, ker tradicionalna pravna služba v središče postavlja stranko in je 
odvisna od sredstev, ki jih zagotovi njihova organizacija, pogosto nima priložnosti, da 
bi na primere gledala iz širšega zornega kota. Nasprotno je v strateških pravnih 
sporih v središču pozornosti spreminjanje politike in širših vedenjskih vzorcev in zato 
niso namenjeni temu, da bi čim več ljudem ponudili najboljše storitve, kot je to 
značilno za tradicionalno pravno službo. 
 
Zagovorništvo. Z vložitvijo tožb na sodiščih lahko zagovorniki, ki se zavzemajo za 
socialno pravičnost, dosežejo pravne in socialne spremembe. To je pogosto del 
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splošne zagovorniške kampanje, katere namen je izboljšati ozaveščenost o 
določenem vprašanju ali opozoriti na pravice prikrajšanih skupin. Pogosto skupine ali 
posamezniki, ki vložijo strateško tožbo, poskušajo prepričati tudi druge, da se jim 
pridružijo pri njihovih prizadevanjih, in spodbujajo vlado, naj spremeni svoje zakone. 
 
Rezultati. Z uspešnimi strateškimi pravnimi spori je mogoče doseči prelomne 
rezultate. Rezultati so lahko spodbuda za vlado, da poskrbi za osnovno varstvo 
svojih državljanov, zagotovi enake pravice manjšinam ali ustavi okolju škodljive 
dejavnosti. Ni določeno, kaj vse lahko dosežemo s strateškim pravnim sporom,  
možnosti je tako rekoč nešteto.21  
V končni fazi zaključne razprave izpostavite posamezne elemente – vzorec vprašanj, 
strateško kolo, aktivnosti, za katere se lahko odločijo udeleženci, in potrebne 
informacije – in pojasnite, kako se prepletajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London. 
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4.2 Zagovorništvo 
 
»Nikoli ne dvomi, da lahko peščica mislečih in predanih ljudi spremeni svet. V resnici 
je to edino, kar ga je kdaj spreminjalo.«   
Margaret Mead  
 
V tem modulu želimo nevladnim organizacijam ponuditi potrebno znanje in veščine, 
da bodo s pomočjo strateškega zagovorništva zagotavljale boljše in učinkovitejše 
izvajanje zakonov in politike za boj proti diskriminaciji. 
 
4.2.1 Definicija 
 
V tem priročniku je »zagovorništvo« organiziran proces, s katerim želimo zagotoviti 
določene spremembe. Poteka tako, da se predloži dokaze in argumente o tem, zakaj 
in kako je treba nekaj spremeniti. Spremembe se lahko nanašajo na politiko in 
zakonodajo, njuno izvajanje ali na osveščanje ljudi o političnih vprašanjih in njihovih 
pravicah. »Strateško zagovorništvo« je skupina ukrepov, ki jih akterji skrbno razvijejo, 
načrtujejo in izvedejo, da bi dosegli določeni cilj. Lobiranje je ena od oblik 
zagovorništva. 
 
4.2.2 Obseg 
 
Ta modul opisuje, kako naj se vladne organizacije lotijo strateškega zagovorništva, 
da bodo učinkovite. Preučuje, kaj je na splošno potrebno pri oblikovanju, načrtovanju 
in izvajanju posameznih ukrepov ter pri spremljanju in ocenjevanju rezultatov in 
učinkov.  
 
Zagovorništvo vključuje vrsto aktivnosti, kot so zbiranje podatkov, spremljanje in 
nadzor stanja, vzpostavljanje partnerstev, navezovanje stikov in uporaba medijev; o 
teh aktivnostih razpravljamo v ostalih modulih tega priročnika. V tem modulu bomo 
omenili le, v kakšnem kontekstu so omenjeni postopki ali aktivnosti potrebni za 
učinkovito zagovarjanje.  
 
V tem modulu se bomo osredotočili na zagovorništvo, ki ga izvajajo nevladne 
organizacije, in ne bomo razpravljali o lobiranju kot komercialni dejavnosti ali o kateri 
koli obliki zagovorništva, ki ga izvajajo organizacije v zasebnem sektorju. Prav tako 
pozornosti ne bomo posvečali krepitvi zmogljivosti na ravni skupnosti, ki je lahko del 
strateškega zagovorništva NVO. 
 
4.2.3 Vsebina 
 
Zagovorništvo je sistematičen proces za doseganje sprememb z izvajanjem različnih 
korakov in aktivnosti.  
 
a) Začetna analiza za opredelitev težave, kjer je potrebno zagovorništvo 
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Kaj je narobe? Oziroma kaj ni, kot bi moralo biti? Ali obstajajo dokazi o diskriminaciji, 
slabšem položaju ali neenakosti na področju, ki je v interesu vaše organizacije? Ali 
obstajajo dokazi o nepopolnem izvajanju nacionalne ali evropske 
protidiskriminacijske zakonodaje? Ali opažate politiko ali prakso, ki preprečuje ali 
zavira, da bi vse skupine v polni meri izkoristile temeljne pravice do enakosti? Na 
primer: 

Pri zaposlovanju je mogoče opaziti nesorazmerno izključevanje invalidov iz 
večine zaposlitvenih področjih na skoraj vseh ravneh, z izjemo »zaščitnega« 
zaposlovanja, ki je na voljo samo invalidom.  
 
Kljub temu, da državno, evropsko in mednarodno pravo narekujejo enakost pri 
dostopu do izobraževanja, se nekateri pripadniki etničnih manjšin še vedno 
soočajo z diskriminacijo (posredno in/ali neposredno) pri vpisovanju svojih otrok 
v lokalne šole. 

 
• Kakšne dokaze imate? Je zadeva objektivna? Je primer jasen? 
• Kateri so glavni vzroki? Kdo je odgovoren? 
• Kako bi lahko obravnavali vzroke?  
• Kje so, glede na vaše izkušnje, spremembe mogoče, in kje boste najverjetneje 

naleteli na močan odpor? 
 
»Problemsko drevo« je koristno analitično orodje, ki nam pomaga vizualizirati 
pravne, politične in družbene vidike problema. S problemskim drevesom lažje 
ugotovimo vzroke in posledice, ki so posredno ali neposredno povezani s težavo, in 
določimo, na katerem področju bi najbolj učinkovito izvajali zagovorniške dejavnosti. 
 
V spodnjem, poenostavljenem primeru »problemskega drevesa«, je deblo drevesa 
naša težava, korenine so dejavniki, ki prispevajo k problemu, še globlje korenine pa 
predstavljajo vzroke teh korenin. Simptomi ali posledice problema so veje in širše 
posledice so višje veje. 
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Opomba: To je zgolj primer. Vzroki in posledice bi bili v resnici nekoliko drugačni, 
prav tako pa bilo med njimi več povezav. 
 
b) Iskanje dodatnih informacij: razumevanje problema in njegovih vzrokov 
 
Preden začnete načrtovati svoj zagovorniški postopek, je nadvse pomembno, da 
natančno poznate in razumete težavo in njene vzroke. (Podrobnejše informacije v 
zvezi z zbiranjem dokazov o diskriminaciji – so na voljo v prejšnjih modula pod 
točkama 4.1).  
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Morda vam bo koristilo, da težavo razdelite na več delov in nato pri vsakem posebej 
poiščete vzroke in posledice ter možne rešitve. Ob večkratnem zastavljanju 
vprašanja »zakaj« boste morda lažje ugotovili glavne vzroke. 
 
Recimo, enakost pri zaposlovanju invalidov lahko ovirajo naslednji dejavniki: 
 
• preslaba osveščenost delodajalcev o protidiskriminacijski zakonodaji; 
• predsodki in nepoučenost delodajalcev o zaposljivosti invalidov; 
• sindikati nezaposlovanju invalidov ne posvečajo dovolj pozornosti; 
• izključenost invalidov  iz izobraževanja in usposabljanja, ki bi jim pomagalo pri 

pripravi na zaposlitev; 
• neizvajanje in/ali neuveljavljanje protidiskriminacijske zakonodaje; 
• invalidi ne poznajo svojih pravic v okviru protidiskriminacijske zakonodaje; 
• nezadostno število agencij, ki bi invalidom svetovale in pomagale v boju proti 

diskriminaciji (pri prepoznavanju in uveljavljanju njihovih pravic).  
 
Vsak dejavnik bo imel svoje vzroke; najbrž bo mogoče ugotoviti tudi, kateri 
posamezniki ali ustanove so odgovorni za določeno področje. Tako boste lažje 
opredelili, kaj vse je potrebno storiti, da bi dosegli želene spremembe. 
 
c) Kateri je vaš glavni dolgoročni cilj? Kateri so vaši vmesni, sprotni cilji? 

Kaj pričakujete?  
 
Glavni cilj, ki ga zagovarjate, naj bo odsev sprememb, ki jih želite videti; gre za 
želene dolgoročne rezultate vašega zagovorništva. Zastavljeni cilj je lahko, recimo, 
splošen: 

 
Invalidi imajo enak dostop do zaposlitve. 
 
Vse okrožne šole omogočajo enak dostop do rednega izobraževanja učencem 
vseh etničnih skupin brez diskriminacije. 

 
Vaši sprotni cilji v zagovorniškem postopku so specifične, kratko- ali dolgoročne 
spremembe, ki so uresničljive in vam bodo pomagale pri doseganju glavnega cilja. 
Če je problem zapleten ali ima celo vrsto vzrokov, boste verjetno definirali več 
manjših ciljev, ki vas bodo vodili k osrednjemu cilju. V splošnem imajo taki cilji 
časovni okvir od enega do treh let. Tako lahko spremljate napredek (glej spodaj) in 
pri načrtovanju nadaljnjih ciljev upoštevate vse politične, pravne ali druge premike, ki 
bi utegnili vplivati na doseganje vašega dolgoročnega cilja. 
 
Zastavite si cilje, ki bodo pametni – SMART (Specific – specifični, Measurable – 
merljivi, Achievable – izvedljivi, Realistic – realni in Time-bound – časovno 
opredeljeni). Naj opisujejo spremembo, ki jo želite doseči, in ne tega, kaj nameravate 
storiti, da bi to spremembo dosegli. Na primer: 
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[Ime pristojne vladne službe ali specializiranega organa za spodbujanje 
enakosti] bo v roku 18 mesecev objavil/a jasne smernice o prepovedi 
diskriminacije pri zaposlovanju in jih razposlal/a vsem državnim združenjem 
delodajalcev in sindikatom. 
  
Do začetka naslednjega šolskega leta se bodo vsi učitelji in ravnatelji okrožnih 
šol udeležili usposabljanja o nacionalni protidiskriminacijski zakonodaji, ki se 
nanaša na področje vzgoje in izobraževanja.  
 

Specific (specifični) – izognite se nejasnim izrazom, kot so » pooblastiti«, 
»omogočiti«; povejte, kar mislite. 
 
Measurable (merljivi) – bodite karseda natančni. Vključite številke (ljudi, organizacije, 
frekvence, testne primere). Če obstajajo določene geografske ali sektorske meje, jih 
pojasnite (na primer, gre za celotno državo ali za samo tri najbolj naseljena območja, 
za vse ponudnike storitev ali le za ponudnike javnih storitev). 
 
Achievable (izvedljivi) – svoje cilje opredelite tako, da boste vi in drugi vedeli, kdaj 
so doseženi. Cilj je lahko, na primer, učinkovita pravna zaščita pred diskriminacijo pri 
izobraževanju, vendar je treba definirati kaj, kdaj, kdo, kje in kako (recimo, v 
naslednjih 12 mesecih bo vlada ocenila uporabo protidiskriminacijskega zakona na 
področju izobraževanja). 
  
Realistic (realni) – vaši cilji morajo biti izvedljivi v časovnem okvirju, ki ste ga 
predvideli, in v mejah zmogljivosti vaše organizacije (glej spodaj). 
 
Time-bound (časovno opredeljeni) – vaš cilj mora vključevati jasen, realen časovni 
rok, v katerem je treba doseči predlagano spremembo.  
 
d) Ocena zagovorniških zmogljivosti 
 
Pri zastavljanju ciljev in načrtovanju zagovorniške strategije je kritičen dejavnik 
zmogljivost vaše organizacije. Imeti morate jasno sliko o tem, kaj natančno je vaša 
organizacija sposobna izpeljati v lastni režiji (ali v povezavi z drugimi organizacijami). 
Ali bo organizacija zmogla načrtovati, voditi in vzdrževati zagovorniške aktivnosti, ko 
se bo odzivala na spreminjajoče se politično okolje in vključevala interesne skupine?  
Ali ima dovolj osebja in finančnih sredstev? Ali posamezniki imajo potrebno znanje in 
spretnosti?  
 
Analiza SWOT (glejte modul o zbiranju podatkov in načrtovanju (4.1)) vam bo 
pomagala pri oceni zmogljivosti vaše organizacije; tako boste preučili interne slabosti 
in prednosti, pa tudi priložnosti in nevarnosti, ki prihajajo od zunaj.   
 
Medtem ko v organizaciji iščete načine, kako odpraviti pomanjkljivosti, kot so 
pomanjkanje finančnih sredstev ali nasprotujoče si zahteve glede razpoložljivega 
časa zaposlenih in prostovoljcev, je pomembno, da ne pozabite krepiti in razvijati 
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svojih prednosti – poznavanja problematike, seznama pomembnih stikov in 
zagovorniških izkušenj.   
 
Zunanje priložnosti lahko vključujejo nedavna poročila medijev, uspešne sodne 
odločbe in pomoč drugih organizacij. Osrednji del vašega zagovorniškega načrta naj 
vključuje tudi korake za premagovanje morebitnih zunanjih pasti, na primer 
pomanjkanja javnega interesa ali prenizke podpore relevantnih nosilcev odločanja, in 
pripravo na neznanke, kot je menjava državne ali krajevne uprave.  
 
e) Moč in vpliv: Kdo sprejema odločitve, kako jih sprejema in kdaj? Kdo 

vpliva na nosilce odločitev? Kdo ima dejansko moč, da odloči o 
spremembah?  

 
Morda že dodobra poznate politične razmere, pomembne za področje problematike, 
ki jo zastopate.  
 
»Vprašanja moči in politike so… neločljivo povezana z zagovorniškim delom, kljub 
temu da se nekateri akterji ne želijo 'vpletati v politiko'.« 22 
 
Vprašanja, na katera bo treba odgovoriti, so: 
 
• Kdo je pristojen za področje politike, ki vas skrbi? V tem okviru je moteči 

dejavnik lahko odsotnost politike, neustreznost politike ali neprimerno izvajanje 
ali uveljavljanje politike. 

• Kdo so nosilci odločitev? Kdo lahko vpliva na nosilce odločitev?  
• Je politično področje v interesu javnosti ali gre za vprašanje, o katerem se nikoli 

ne razpravlja?  
• Kako boste na politiko vplivali vi? Kako oblikovanje politike (in dinamika moči v 

tem procesu) deluje v praksi? Katere so možne vstopne točke? 
  
Moč lahko deluje na več načinov hkrati. Pri vaši analizi je pomembno, da te različne 
ravni delovanja preučite v okviru načrtovanega zagovorništva, da boste lahko razvili 
ustrezne strategije: 
 
• vidna moč – formalna pravila, strukture, institucije in postopki; 
• skrita moč – vplivni ljudje, ki nadzorujejo dogajanje, izključujejo manj močne 

skupine; 
• nevidna moč – dejavniki, ki oblikujejo vrednote, norme, prepričanja in stališča 

ter ponavljajoče se vzorce nadvlade in manjvrednosti. 
 

                                                 
22  WaterAid Advocacy. What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation 

sector,  November 2001. 
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Diskriminacija invalidov pri zaposlovanju: vrste moči 
vidna moč: delodajalci 
skrita moč: lastniki/vlagatelji, zavarovalnice  
nevidna moč: družbeni predsodki in nevednost 
 
Kako, kdaj in kdo sprejema odločitve? Procesi odločanja so lahko formalni ali 
neformalni: 
 
• formalno odločanje je odločanje, ki je predpisano z zakonom, ustavo ali pravili 

organizacije; 
• neformalno odločanje se po navadi odvija pred formalnim, na primer, ko se 

skupina odgovornih, ki sodeluje v formalnem procesu odločanja, strinja glede 
tega, katero stališče bo zavzela. 
 

f) Kdo so primarne in sekundarne ciljne osebe?  
 
Pri zagovorništvu gre za doseganje sprememb. Da bi jih dosegli, je treba v 
zagovorništvo vključiti posameznike ali institucije, ki imajo moč odločanja. Zato je 
pomembno, da identificiramo primarne cilje – osebe, skupine ljudi ali institucije, ki se 
lahko odzivajo na vaše potrebe in vodijo proces oblikovanja politike v povezavi z 
vašim problemom. 
 
Poleg tega je treba ugotoviti, kdo so ljudje, ki imajo vpliv na vaše cilje in kdo bi lahko 
svoj vpliv uporabil v vašo korist ali proti vam. To so vaše sekundarne ciljne osebe.  
 
Interesne skupine vključujejo širše skupine posameznikov in organizacij, ki lahko 
vplivajo – pozitivno ali negativno – na vašo zagovorniško zadevo oziroma bi zanje 
zadeva, za katero se zavzemate, lahko imela posledice. 
 
Kateri izmed primarnih in sekundarnih ciljev ter interesnih skupin bodo v zvezi z vašo 
zagovorniško zadevo verjetno vaši zavezniki oziroma nasprotniki? Vizualno podobo 
dinamike moči v zvezi z vašo zadevo lahko pridobimo tako, da primarne in 
sekundarne ciljne osebe in glavne interesne skupine vnesemo na osi moči in 
podpore ali nasprotovanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glavna stvar, na katero se morate osredotočiti, so primarne ciljne osebe z največjo 
močjo (tiste, ki jih lahko najdete nad horizontalno črto v tem diagramu). Poiskati 
morate načine za to, da prednostno vključite podpornike z največjo močjo. Vaš 

 
     največja moč 

najmanjša moč 

podpora
 

nasprotovanje 
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največji izziv bo poskušati vplivati na premik v smeri pridobivanja podpore pri tistih 
ciljnih osebah z največjo močjo, za katere velja, da najbolj nasprotujejo vaši zadevi. 
 
Več kot veste o vaših ciljnih osebah v zvezi z vašimi cilji, močneje boste lahko vplivali 
nanje. Različni viri informacij vam bodo v pomoč pri ustvarjanju celotne podobe 
interesov, stališč in vseh spreminjajočih se odnosov moči vaših ciljnih oseb. Tovrstni 
viri so lahko: 
 
• predhodni neposredni stik z vašo organizacijo; 
• informacije s strani zaposlenih, soudeležencev, nasprotnikov; 
• opazovanje v različnih situacijah: formalni in neformalni sestanki, govori, 

tiskovne konference, pojavljanje v medijih, pojavljanje na sodišču; 
• poročila v medijih in 
• relevantna spletna mesta. 

 
g) Kaj je vaše temeljno sporočilo?  
 
Ko enkrat veste, kaj je vaše temeljno sporočilo, ga lahko prilagodite tako, da lahko 
vašo zadevo posredujete različnemu ciljnemu občinstvu. Lahko ga prilagodite za 
slogane, zvočne odlomke, zgodbe ali poročanje. Namen vašega sporočila naj bo 
informirati, prepričevati in vplivati na ljudi, da bodo začeli delovati v podporo vaši 
zagovorniški zadevi. Vašemu občinstvu naj pove, kaj želite, da naredijo (glej medijski 
modul (4.4)). 
  
Vaše temeljno sporočilo naj povzema, kje ste trenutno pri načrtovanju vaše 
zagovorniške strategije:  
 
• vaša analiza problema; 
• dokazila, na katerih temelji vaša analiza – podana naj bodo jasna dejstva; 
• vzroki problema; 
• kdo je po vašem mnenju odgovoren; 
• zakaj je sprememba potrebna; 
• rešitev, ki jo predlagate, in 
• ukrepi za doseganje te spremembe, za katere prosite druge, naj jih izvedejo. 

 
h) Izbira pravega pristopa ter ustrezne zagovorniške metode in orodja 
 
Obstaja veliko zagovorniških metod in orodij; vaša izbira bo običajno temeljila na 
naslednjem: 
 
• vaša analiza zadeve in vaše primarne in sekundarne ciljne osebe; 
• vaši cilji; 
• vaši viri in 
• način dela vaše organizacije. 
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V nadaljevanju projekta vam bosta vaše spremljanje in redna evalvacija (glej spodaj) 
pomagala pri izbiri metod, ki so za določene ciljne osebe najbolj učinkovite. 
 
Večina ukrepov pri zagovorništvu vključuje uporabo več kot ene same metode ali 
orodja, vključno z naslednjim: 
 
• lobiranje; 
• sestanki, konference ali delavnice; 
• informativni sestanki in poročila; 
• pisanje pisem/elektronske pošte; 
• uporaba medijev; 
• uporaba IT; 
• strateški pravni spori (glej modul o zbiranju podatkov in načrtovanju (4.1)); 
• vodenje kampanj, mobilizacija širše javnosti (protesti, demonstracije). 
 
Kaj je lobiranje? Kdaj je lobiranje ustrezno orodje? 
 

»Lobiranje je lahko izjemno učinkovit način za posredovanje vašega sporočila, 
vendar mora biti že vnaprej dobro premišljeno, da bo priložnost zares dobro 
izkoriščena.«23 

 
Pri lobiranju gre za to, da oblikovalce politik poučite in jih prepričate, da promovirajo 
to, za kar se zavzemate. Lobiranje lahko poteka formalno na informativnih sestankih 
ali neformalno pri pogovoru ob drugih dogodkih, v vsakodnevnih situacijah, ko na 
primer hodite po ulici ali jeste v okrepčevalnici.  
 
Lobiranje je lahko uspešna zagovorniška metoda, kadar veste, kdo so oblikovalci 
politik in lahko opišete konkreten ukrep njihove strani, ki bi lahko prinesel resnično 
spremembo. Tako na primer lobirate pri lokalnem svetniku, če je eden od vaših ciljev 
preprečiti zaprtje lokalne šole. 
 
Za čim boljšo izrabo priložnosti za lobiranje morate: 
 
• spoznati, kako delujejo »koridorji moči« – sistem, postopki in zlasti še časovni 

razporedi, pa tudi to, kdo so vodje in pomembni akterji. Formalno odločanje 
pogosto poteka po zalo strogih postopkovnih pravilih, ki določajo, kako in kdaj 
so določeni posegi ali spremembe politik sploh možni; 

• opredeliti, kakšno je mnenje udeležencev o vaši zadevi in stopnjo njihovega 
vpliva; 

• razvijati in graditi odnose – pomagajte svojim ciljnim osebam in drugim, da bodo 
razumeli vašo zadevo, pridobite si njihovo zaupanje, in 

• pokazati svojo moč – uskladite časovni razpored medijev z drugimi dejavnostmi, 
tako da se bodo oblikovalci politik zavedeli podpore vaši zadevi.   

                                                 
23  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, 

Participants’ manual, str. 103. 
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Lobiranje lahko vključuje sestanke, informativne sestanke, poročila in pisanje pisem. 
 
 Sestanki – sestanki za lobiranje, zaprti sestanki, odprti sestanki, konference 
 
Sestanki so lahko učinkovit način za informiranje ljudi o problemu in rešitvi, ki jo 
predlagate, na njih lahko slišite protiargumente, si pridobite podporo, vzpostavljate 
omrežja in gradite partnerstva. 
 
Zagovorniški sestanek naj bo dobro pripravljen in skrbno izveden, slediti pa mu mora 
tudi nadaljnje spremljanje: 
 
• Pred sestankom: določite cilje, ki jih želite na sestanku doseči, načrtujte, kako 

boste predstavili svojo zadevo, poučite se o tem, kaj bo verjetno zbudilo 
zanimanje vaše izbrane ciljne osebe in vplivalo nanjo ter na druge udeležence, 
ter vadite podajanje svojih argumentov. 

• Med sestankom: pojasnite zadevo na način, ki jo bo približal udeležencem, 
uporabite dokaze in osebne zgodbe ter poslušajte. Skušajte doseči dogovor o 
podpori. Če gre za lobistični sestanek, lahko poleg omenjenega ponudite 
pomoč pri informacijah, prosite oblikovalca politike ali njegovo osebje, naj 
izvedejo določena dejanja, in se skušate dogovoriti za časovni razpored. 
Posredujte jim svoje kontaktne podatke in ustrezne informacije. 

• Po sestanku: ocenite sestanek; kadar je to primerno, pišite in potrdite 
dogovorjene točke glede ukrepov in pošljite dodatna gradiva. Če je šlo za 
lobistični sestanek, boste verjetno želeli po telefonu, elektronski pošti ali v 
pismu povprašati, ali bi več informacij lahko bilo v pomoč, s čimer boste 
nevsiljivo preverili napredek, ali predlagali nov sestanek. Tudi če ni znakov 
sprememb, ostanite v stiku in poskušajte z uporabo drugačnih pristopov. 

 
 Pisanje poročil in predstavitev 
 
Poročilo o rezultatih vaše raziskave problema je lahko koristno zagovorniško orodje, 
vendar mora biti vaše poročilo prirejeno za ciljno občinstvo, ki mu je namenjeno. 
Pomembnejši ko je bralec, ki mu je poročilo namenjeno, manj časa bo imel za branje 
vašega poročila, zato je še toliko pomembneje, da zadevo strnete ali pripravite 
povzetek. 
 
Predstavitev je način, s katerim pridobite pozornost oblikovalcev politike za vašo 
zadevo. Predstavitve so še posebej koristne kot način za pridobivanje podpore 
vašemu stališču, kadar veste, da bo šlo za sprejemanje pomembnih odločitev. V 
predstavitvi mora biti jasno izražen ukrep, za katerega prosite ciljno osebo, naj ga 
izvede. Navesti morate okoliščine, primer opremiti s ponazoritvami, obravnavati 
alternativne možnosti in predložiti dokaze, ki vašo predlagano rešitev podpirajo. 
Pripravo predstavitve lahko kombinirate z delom z mediji in pošljete sporočilo za 
javnost o tem tik preden naj bi ciljna oseba sprejela pomembno odločitev. 
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 Pisanje pisem in elektronske pošte 
 
Pisma in elektronska pošta so orodja, ki jih lahko uporabljate v kombinaciji z 
lobiranjem. Prav tako lahko v okviru javne kampanje širšo javnost spodbudite k 
pisanju pisem ali elektronske pošte. Kot vsa druga orodja mora biti tudi pisanje pisem 
načrtovano tako, da bo pritegnilo pozornost oblikovalcev politike, ki bodo verjetno 
prejemali veliko število pisem in elektronskih sporočil. Vsebina naj bo kratka: navaja 
naj namen, omenja skupni interes in jasno navaja, kaj naj bi prejemnik po vašem 
storil. Vedno imejte kopijo pisma. Morda boste želeli kopije poslati sekundarnim 
ciljnim osebam. 
 
 Uporaba IT orodij: spletna mesta, peticije, blogi 

 
Internet nudi možnosti, da svoje sporočilo posredujete milijonom ljudi. Lahko 
vzpostavite spletno mesto, kjer načenjate probleme, spodbujate razpravo in se 
odzivate na dogodke. Predstavite lahko dokaze v podporo vaši zadevi s pomočjo 
fotografij, zvoka in pisnega besedila. Spletno stran morate posodabljati, da ohranite 
njeno veljavnost.  
 
Spletne peticije so lahko način izkazovanja javne podpore vaši zadevi. Sporočilo 
peticije mora biti nedvoumno in podpisniki morajo vedeti, k čemu dajejo soglasje, 
končni prejemnik pa tako prejme jasno sporočilo.  
 
Da zavarujete svoje sporočilo in osebne podatke podpisnikov, je priporočljivo, da 
uporabite spletišče za peticije, na primer 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Blogi so postali zelo priljubljeno orodje za doseganje javnosti in ustvarjanje mnenja. 
Vaša NVO lahko uporabi skupinski blog za preverjanje mnenj o vidikih vašega 
zagovorniškega projekta. Blog, ustanovljen v ta namen, naj bo načrtovan in dobro 
pripravljen in naj izpostavlja zadeve, na katere želite dobiti komentarje. Svoj blog 
lahko uporabite tudi za to, da pritegnete pozornost k dogodkom ali kampanjam, ki so 
podrobneje opisani na vašem spletišču.  
 
 Uporaba medijev 
 
Če ste ugotovili, da je širša javnost tista, ki ima glavni vpliv na oblikovalce politike, je 
pomembno, da uporabite medije (glej medijski modul (4.4)).  
 
Vaše sodelovanje z mediji je lahko proaktivno ali reaktivno – lahko ga sprožite sami 
ali pa vas mediji prosijo za mnenje. Biti morate dobro pripravljeni in temeljito poznati 
temo, o kateri govorite.  
 

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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Učinkovito zagovorništvo je pogosto odvisno od časovne usklajenosti, zato skušajte 
poročanje v medijih čim bolje uskladiti z urniki oblikovalcev politik ali z načrtovanimi 
javnimi dogodki.  
 
i) Priprava vašega akcijskega načrta 
 
Vse zgoraj naštete stopnje in oblike zagovorništva morajo spadati v vaš zagovorniški 
akcijski načrt – vaš načrt poti do vašega dolgoročnega cilja (glej informacije o pripravi 
akcijskega načrta v modulu o zbiranju podatkov in načrtovanju (4.1)). Če delate 
skupaj z drugimi organizacijami, morajo te biti vključene v pripravo akcijskega načrta. 
Načrt se mora nanašati na vaše cilje in zagovorniške ukrepe, ki jih nameravate 
izvesti. Navajati mora kazalnike uspeha, kdaj bo ukrep potekal in kdo ga bo izvajal, s 
pomočjo kakšnih virov ter kakšen je pričakovani izid; vključevati mora tudi običajne 
točke ocenjevalnega pregleda.  
 
PRIMER OGRODJA ZAGOVORNIŠKEGA AKCIJSKEGA NAČRTA 
 
Leto  Mesec Datum Dejavnost Ciljna 

oseba 
Kdo 
vodi?  

Druge 
osebe 

Potrebni 
viri 

        
        
        
        
        

 
j) Spremljanje in ocenjevanje: kaj je učinek vaših zagovorniških ukrepov? 

Kako učinkoviti ste bili pri uresničevanju nameravanih sprememb? Kaj se 
lahko naučite, da bi bilo vaše zagovorništvo v prihodnje bolj učinkovito? 

 
Spremljanje in ocenjevanje zagovorniških ukrepov sta ključna. Zagotavljata  
vam informacije o naslednjem: 
 
• ali je zagovorniško delo na pravi poti in ali je treba uvesti spremembe v celotni 

akcijski načrt; 
• ali so bili cilji doseženi, kot je bilo načrtovano; 
• učenje za prihodnje pobude; 
• odgovornost do skupin, katerih pravice zagovorništvo podpira, in 
• odgovornost do partnerskih organizacij in organov, ki zadeve financirajo. 
 
Namen spremljanja je slediti razvoju. Spremljanje omogoča prilagajanje akcijskih 
načrtov in metod ob odzivanju na nepričakovane spremembe, dogodke ali 
informacije. Ocenjevanje je namenjeno preverjanju, ali so cilji zagovorništva 
doseženi, kako so bili doseženi in kaj se lahko naučimo iz pridobljenih izkušenj.  
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Spremljanje in ocenjevanje zagovorništva: 
 
• spremljanje vloženih virov in rezultatov je treba izvajati redno, pri čemer morate 

upoštevati tudi vse zunanje spremembe; 
• ustavite se ob točkah za ocenjevanje v vašem akcijskem načrtu in ocenite 

napredek, po potrebi spremenite točko, na katero se osredotočate, spremenite 
načrte in preusmerite vire in ne čakajte na vseobsegajoče ocenjevanje ob 
koncu projekta. Skušajte zapisati rezultate in učinek. Kadar nimate 
kvantitativnih podatkov, čim bolj sistematično zapišite vse razpoložljive dokaze.  
Prepoznati morate težave pri pripisovanju zaslug za uvajanje sprememb, saj pri 
tem sodeluje veliko ljudi in različnih sil. Pogosto bo najbolje, če se bodo zasluge 
delile; 

• vaša ocena naj zajema vse vidike vašega zagovorniškega dela, vključno s 
podajanjem temeljnega sporočila, uporabo vaših raziskav, vplivom na 
sprejemanje odločitev, navezovanjem stikov in ustvarjanjem partnerstev ter 
splošnimi organizacijskimi zadevami; 

• v ocenjevanje vašega dela vključite svoje partnerje, svoje stranke, če jih imate, 
in svoje ciljne osebe. 
 

PRIMER OGRODJA ZA SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE 
Zagovorniška 
dejavnost 
(vloženi viri) 

Rezultati Kazalniki kratkoročnih 
ciljev in vmesni rezultati 

Kazalniki 
dolgoročnih ciljev in 
učinka 

Sestanki z 
oblikovalci 
politike 

Število 
sestankov 

Povečano število 
oblikovalcev politike, ki 
podpirajo vašo zadevo 
 

Sprememba politike.  
Polno izvajanje 
spremenjene politike.  
Informacije in 
izobraževanje o 
spremenjeni politiki. 
 

Izdajanje sporočil 
za javnost 

Število 
poizvedb v 
medijih 

Intenzivnejša javna 
razprava, medijska 
poročila, ki podpirajo vašo 
zadevo 

 
4.3 Partnerstva 
 
»Priti skupaj je začetek, ostati skupaj je napredek, delati skupaj je uspeh.« 
Henry Ford 
 
Nevladne organizacije naj sprejmejo strateški pristop k ustvarjanju in vzdrževanju 
trajnih partnerstev z ustreznimi ključnimi udeleženci, saj bodo tako dobile večji vpliv 
in moč ter dosegale boljše rezultate, kot bi jih bile sposobne dosegati same.  
 
Ta modul bo pomagal NVO-jem pri boljšem razumevanju procesa izgradnje 
partnerstev, kar vključuje analizo situacije in želenega cilja, določitev potencialnih 
partnerjev in njihove potrebe/pričakovanja ter učinkovito izvajanje partnerstva.  
 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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4.3.1 Definicija 
 
Partnerstvo je dogovor o sodelovanju na podlagi skupnih in ujemajočih se ciljev, 
sklenjen med dvema ali več organizacijami. Partnerstvo se lahko sklene z namenom 
reševanja posameznega problema ali širšega skupnega interesa ali cilja. 
Partnerstvo se lahko sklene za določeno obdobje ali pa poteka za nedoločen čas. 
Partnerstvo lahko obstaja na kateri koli točki kontinuuma, od neformalnega 
navezovanja stikov ali deljenja informacij do popolnega sodelovanja.  
 
4.3.2 Obseg 
 
Namen tega modula je zagotavljati metodološka orodja za sklepanje strateških 
partnerstev za NVO-je. Kako zagotoviti, da ne pride do preverjanja financiranja. 
 
Ta modul zajema:  
 
• zakaj skleniti partnerstvo/omrežje in ravni sodelovanja; 
• kaj je dodana vrednost pri partnerstvu? Koristi, tveganja in izzivi; 
• prepoznavanje ključnih sodelujočih in sodelovanje (zasebni sektor, sindikati); 
• kako učinkovito navezovati stike/sklepati partnerstva s skupnimi cilji in namen, 

ki ga želimo doseči; 
• oceno učinkov navezovanja stikov in sklepanja partnerstev. kako vzdrževati 

sodelovanje in 
• primere sodelovanja na državni in mednarodni ravni in primere dobre prakse. 
 
4.3.3 Vsebina 
 
Navezovanje stikov in sklepanje partnerstev zahtevata pristop po korakih:  
 
1. KORAK  Pripravite se (ugotovite, katere so pereče zadeve, vzroke in temelje, 
  možne rešitve) 
2. KORAK  Opredelite udeležence (ugotovite, kdo so potencialni partnerji, 

 njihove zmožnosti, možne ovire) 
3. KORAK  Izberite model partnerstva (formalno, neformalno, sodelovalno, 

 integrirano, trajanje itd.) 
4. KORAK  Sklenite partnerstvo (sporazum) 
5. KORAK  Ocenite in zagotovite trajnost. 
 
4.3.3.1 Zakaj skleniti partnerstvo/omrežje in določanje ustreznih ravni 

sodelovanja 
 
Vaja: S pomočjo možganskega viharjenja razmislite o prednostih in potencialnih 
slabostih. 
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 Prednosti 
 
Partnerstva organizacijam omogočajo pridobivanje vpliva, ki ga same ne bi mogle 
doseči, in doseganje otipljivih rezultatov, do katerih same ne bi mogle priti.  
 
Partnerstva NVO-jem omogočajo doseganje skupnih ciljev in namenov ter povečujejo 
učinkovitost njihovih ukrepov. Skupni ukrepi pripomorejo tudi k premoščanju vrzeli, ki 
jih posamezna organizacija sama ne more zapolniti.  
 
Partnerstvo organizacijam omogoča prepoznavanje priložnosti, učinkovito 
izpolnjevanje njihovih potreb in sodelovanje med ključnimi udeleženci.  
 
Za začetek je dobro govoriti z ustreznimi skupinami in forumi, za katere menite, da so 
ključni udeleženci, in ugotoviti njihova stališča. Navezovanje stikov na tak način 
pomaga organizaciji pri opredeljevanju potencialnih partnerjev in izgradnji 
podatkovne baze posodobljenih, koristnih stikov. Obenem širi bazo podpore, s 
čimer se s pomočjo prikaza skupnega delovanja v enem sporočilu/zadevi okrepi 
učinek vseh dejavnosti/kampanj. 
 
Navezovanje stikov z drugimi skupinami in organizacijami s skupnim ciljem v boju 
proti diskriminaciji ali drugim povezanimi skupnimi cilji (na primer izboljšanje 
standardov v podeželskih šolah) je idealen način za:  
 
• skupno rabo strokovnega znanja, znanja in praks (in dostop do novih idej); 
• izpopolnjevanju znanja različnih partnerjev na podlagi ustvarjanja skupnih, 

združenih virov, specializirani za različna področja, in 
• spodbujanje medsebojnega sodelovanja na več različnih osnovah. 

 
Gradnja zavezništev z drugimi sektorji omogoča boljšo izmenjavo informacij in boljšo 
koordinacijo strategij ter omogoča mobilizacijo večje podpore za programe enakosti 
(s čimer je mogoče vplivati na oblikovalce politike in nosilce odločanja). Partnerstva z 
drugimi organizacijami civilne družbe se razlikujejo od partnerstev z zasebnimi 
podjetji ali osebami javnega prava. Zadnji dve kategoriji sta lahko morda bolj 
osredotočeni znotraj določenega ogrodja ali usmerjeni določen cilj, medtem ko lahko 
partnerstva med NVO-ji služijo preprosto kot skupna platforma za ukrepe za dosego 
skupnih ciljev.  
 
Madžarski odbor za invalidnost je koalicija neprofitnih organizacij, ki združujejo 
strokovnjake iz državnih in mednarodnih invalidskih organizacij. Odbor je 
pripravil 254 strani dolgo poročilo, v katerem je analiziral izvajanje Konvencije 
ZN o pravicah invalidov in sprožil veliko zanimanje pri strokovnjakih na 
Madžarskem in drugod. Poleg pravne analize je Odbor poskrbel, da je poročilo 
odražalo situacije, s katerimi se srečujejo invalidni  ljudje. 
 
Sklepanje zavezništev z drugimi skupinami v civilni družbi, ki imajo večji in globlji 
domet v politiki in gospodarstvu, kot so na primer sindikati, univerze in miselni forumi, 
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potrošniške organizacije in mediji, je prav tako zelo pomembno. Prispeva lahko k 
pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju javnih programov in ukrepov za pomoč 
ter pripomore k večjemu razumevanju med različnimi vrstami interesnih skupin.  
 
RASMUS je državna mreža proti rasizmu in ksenofobiji na Finskem, ki jo 
sestavljajo ljudje, ki nasprotujejo rasizmu in ksenofobiji in promovirajo 
večkulturnost in človekove pravice. V skupini so ljudje, ki so dejavni v NVO-jih, 
pripadniki izseljenskih skupnosti in različnih verskih skupnosti, predstavniki 
sindikatov, vladni uradniki in raziskovalci. 
 
Navsezadnje partnerstva povečujejo zmogljivosti in krepijo organizacije, povečujejo 
sodelovanje skupnosti in spodbujajo preživetje/trajnost organizacije ali pobude. 
 
NVO-ji lahko na primer povabijo druge organizacije, ki se ukvarjajo s podobnimi ali 
povezanimi področji, k «okroglim mizam«, kjer si izmenjujejo informacije o projektih,v 
katerih sodelujejo. To lahko organizacijam pomaga pri dogovarjanju o ciljih lobiranja 
in kampanj ali pri razvijanju strategij za vzajemno krepitev med seboj povezanih 
ciljev, ki so značilni za posamezno skupino, a spadajo k skupnim ciljem. 
 
Ta združena »timska igra« bo pomagala preprečiti vsakršno podvajanje dela in 
prizadevanj (s tem pa tudi stroškov) na istem področju. To je pomembno, zlasti če 
se organizacije morda potegujejo za iste vire financiranja. Gospodarska korist 
sodelovanja in skupne rabe znanja sprošča sredstva, ki jih je mogoče uporabiti na 
druge načine, lahko na skupni ali združeni osnovi.  
 
Z organizacijo lastnih seminarjev in povabili za govore na drugih relevantnih 
konferencah/dogodkih bo organizacija izboljšala svoj profil in izžarevala 
ozaveščenost o vprašanjih diskriminacije.  
 
 Potencialne slabosti: 
 
• pri partnerstvih se pojavlja dodatna plast organizacije in večja kompleksnost v 

primerjavi z neodvisnimi in posamičnimi dejavnostmi. Verjetno gre za več virov, 
načel, programov in ostalega, kar je treba usklajevati, kar povečuje tudi 
tveganje za konflikte; 

• pri koalicijah bo morda potreben kompromis o prednostnih nalogah ali načelih. 
Prednosti kompromisa morajo prevladati nad slabostmi. Da bi lahko opredelile 
skupne cilje in namene, morajo organizacije sklepati kompromise in privzeti 
prilagodljiv odnos za doseganje soglasja. Morda je treba delno prepustiti nadzor 
nad sporočilom in odločitvami drugim. V partnerstvih lahko pride do 
neravnovesja moči ali uveljavitve interesov večjega, vplivnejšega partnerja. To 
je odvisno tudi od vrste partnerstva (formalno, neformalno, sodelovalno, 
integrirano itd.) in vrste dejavnosti, ki se izvaja (lobiranje, kampanje, raziskave 
itd.); 

• tveganje za kompromitiranje organizacije, njenega imena in ugleda ali možnost 
povezovanja z nekaterimi negativnimi vidiki partnerjev. Tudi pripadniki 
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organizacije sami lahko nasprotujejo sklepanju partnerstev, temelječih na več 
osnovah (zaradi izkrivljenih pogledov na ranljive skupine).   
Pomembno je, da razvijamo notranja pravila/kodekse ravnanja, ki veljajo za 
upravičence, prostovoljce in člane osebja, ki pozivajo k politiki ničelne tolerance 
do diskriminacije; 

• partnerstva lahko zahtevajo preveč časa; 
• učinkovita partnerstva, tudi neformalna, zahtevajo, da vsaj ena od partnerskih 

NVO prevzame logistične naloge in deluje v vlogi sekretariata/motorja, in 
• v partnerstvo povezane organizacije lahko padejo v finančno tveganje.  
 
Vendar pa je mogoče večino tveganj prepoznati vnaprej tako z ustanavljanjem 
neformalnih partnerstev ali pa z jasno razmejitvijo vlog in vnaprejšnjo delitvijo nalog.  
 
VAJA: Ko ste premislili o vseh možnostih vstopa v partnerstvo, morate svojo 
organizacijo pripraviti do tega, da se bo pridružila enemu od njih. Posamezniki iz 
skupnosti LGBT se lahko srečujejo z diskriminacijo na delovnem mestu. Prosimo, da 
opredelite probleme, na katere ste naleteli, vzroke in potencialne rešitve tako, da 
narišete problemsko drevo (glej tudi modul o zagovorništvu (4.2)).  
 
Ključno sporočilo: ko razmišljate o partnerstvu, imejte v mislih cilje in potrebe 
svoje organizacije. 
 
4.3.3.2 Opredelite ključne dejavnike 
 
Prvič, organizacija mora ugotoviti, kdo so ključni partnerji, s katerimi naj bi navezala 
stike, in s katerimi naj bi sčasoma sklenila tudi partnerstvo. Zato mora ostati 
osredotočena na celotni cilj. Velikost partnerstva je odvisna od obsega in narave 
dejavnosti, ki se bodo izvajale. 
 
Idealni partnerji so lahko nosilci odločanja, javni organi, lokalne interesne skupine, 
drug organizacije s skupnimi cilji ali posebne skupine upravičencev. Prav tako je 
pomembno razmisliti o dodani vrednosti posameznega partnerja. Organizacija mora 
pripraviti seznam možnih partnerjev in razviti partnerski profil. Vendar pa je 
profil ne-partnerja prav tako pomemben, saj je dobro jasno določiti meje že od 
vsega začetka.  
 
Organizacije bodo, odvisno od njihove narave, potreb in ciljev, morda raje kot 
formalna sklepale neformalna partnerstva.  
 
VAJA: Na podlagi scenarija LGBT opredelite svoje partnerje in ugotovite njihovo 
zmogljivost in priložnosti/ovire za sklepanje partnerstva z njimi.  
 
Ključno sporočilo: vzemite si čas za gradnjo partnerstva od spodaj navzgor in 
si pridobite zaupanje. 
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4.3.3.3 Modeli partnerstva 
 
Vaja: S pomočjo možganskega viharjenja razpravljajte o različnih možnostih za 
partnerstvo. Navedite primere formalnih/neformalnih partnerstev, 
sodelovalnih/skupnih/integriranih modelov, mrež itd. 
 
V Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (FYROM) so člani Hiše 
človekovih pravic tudi člani Zavezništva Makedonija brez diskriminacije. 
Zavezništvo ima člane, ki delajo na različnih področjih in deluje kot mreža a 
enakost in nediskriminacijo. To partnerstvo se je začelo ob koncu leta 2006. Do 
julija 2009 je obstajalo kot neformalna mreža. Odločitev o formalizaciji tega 
zavezništva je nastala zaradi potrebe po bolj organiziranih ukrepih na področju 
promocije enakih možnosti in varovanja pred diskriminacijo v Republiki 
Makedoniji. Cilj Makedonije brez diskriminacije je prispevati k oblikovanju 
pravične družbe brez diskriminacije, v kateri bodo ljudje imeli enake možnosti 
in uživali ugodnosti raznolikosti. 
 

Trije modeli partnerstva 
Kooperativni model Kolaborativni model Vdelani model 
Vsak partner 
• Ohrani svojo lastno 

odgovornost 
odločanja 

• Ostane avtonomen 
• Ohrani svojo 

identiteto 
• Ima svoje osebje in 

proračun 
• V celoti dgovarja za 

svoja dejanja 

Vsak partner 
• Si deli odgovornost 

odločanja in oblast 
• Ima specifične  vloge 

in obveznosti 
• Odgovarja drugim 
• Prispeva sredstva 
• Se odpove delu svoje 

avtonomije 

Vsak partner 
• Svoja pooblastila za 

odločanje prenese na 
novo strukturo/novi 
subjekt 

• Svoje vire deli z 
drugimi partnerji 

• Deluje v okviru 
skupnih politik in 
postopkov 

• Se odpove večjemu 
delu svoje avtonomije 

Odločanje  
• S konsenzom 
• Dogovor ni potreben v 

vseh primerih 

Odločanje  
• S konsenzom 
• Potreben je dogovor 

Odločanje  
• Z glasovanjem, če je 

potrebno 
• Potreben je dogovor 

Vir: Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships.  

 
Ključno sporočilo: bodite prilagodljivi in pripravljeni na kompromise.  
 
4.3.3.4 Kako učinkovito navezovati stike/sklepati partnerstva s skupnimi cilji in 

namen, ki ga želimo doseči 
 
Pridobite partnerje: partnerstva sklepamo korak za korakom (navezovanje stikov, 
partnerstvo in sklepanje trajnostnih zavezništev). Primerne partnerje pridobite v 
zgodnji fazi in jih gladko privedite na svojo stran. Partnerstva so dinamičen proces.  
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Skupni cilji in nameni: partnerji se pogosto ne strinjajo glede skupnih namenov in 
vizije (ker o teh stvareh nikoli ne razpravljajo ali ker ne komunicirajo pravilno). 
Skupno osnovo in skupne vrednote, interese in definicije je treba določiti in opredeliti 
že na začetku partnerstva. Partnerstva so lahko kompleksne in dinamične strukture, 
katerih strateško vizijo morajo opredeliti vsi partnerji in se morajo o njej strinjati (glej 
modul o medijih (4.4)).  
 
Morda boste želeli uporabiti pristop SMART za ugotavljanje skupnih ciljev in 
namenov (glej modul o zagovorništvu (4.2)).  
 
V Latviji je bilo več poskusov ustanovitve širše koalicije NVO združenih 
organizacij, ki delujejo na različnih področjih diskriminacije, vendar niso vodili v 
ustanovitev omrežij za formalno sodelovanje. Še vedno pa poteka neformalno 
sodelovanje. Decembra 2007 je več NVO ustanovilo koalicijo, ki pa v praksi ni 
zaživela in začela delati. V letu 2009 je NVO Dialogi, ki je ustanovila Koalicijo 
NVO za toleranco in človekove pravice, začela novo pobudo, ki je združevala 
osem organizacij. Vendar ta sedaj ne deluje. 

 
Po informacijah latvijskih NVO so glavni razlogi, ki NVO-jem preprečujejo 
sodelovanje pri boju proti diskriminaciji, naslednji: 
• šibka upravna usposobljenost znatnega števila NVO-jev; 
• časovne omejitve in splošni problemi finančnega preživetja; 
• razlikujoče se prioritete in nezmožnost strinjanja o skupnih ciljih in načinih 

delovanja; 
• nezdrava konkurenca na področju idej in financiranja in 
• nezadostne informacije, ki jih med seboj delijo NVO-ji o svojem delu in 

dejavnostih. 
 
Ko je vizija določena, je lažje razvijati skupne cilje in namene. Organizacije morajo 
upoštevati, da si partnerji v času, ko delujejo v okviru partnerstva, morda prizadevajo 
za drugačne cilje od tistih, ki so jim skupni, ali si za iste cilje prizadevajo na drugačen 
način, odvisno od motivacije posamezne organizacije. Partnerji imajo morda tudi 
različne cilje, odvisno od narave njihove organizacije. Tako bo na primer sindikat 
morda izjemen partner s skupnim ciljem preprečevati starostno diskriminacijo na 
delovnem mestu, vendar pa je glavni cilj sindikata zagotoviti širše varovanje pravic 
delavcev. 

Izvajanje 
partnerstva Trajnostno 

zavezništvo in 
razširjanje 

Vzpostavljanje 
stikov 
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Zagotovite motivacijo in aktivno vključenost, vendar pa morajo partnerji vedeti, da 
imajo različne skupine poleg skupnih ciljev lahko različne interese/prioritete, ko se 
pridružijo partnerstvu. Ni nujno, da se partnerji strinjajo o vseh zadevah, osnovo za 
skupno delovanje največkrat predstavljata eden ali dva problema.  

 
Ključno sporočilo: spoštujte interese partnerjev. 
 
Sporazum o partnerstvu. Pred sklenitvijo partnerstva najprej razjasnite naslednja 
vprašanja:  
 
• sklenite dogovor o parametrih partnerstva; 
• zagotovite odgovornost: določite vloge in odgovornosti vsakega partnerja; 
• razvijte sistem za zanesljivo administrativno podporo, tako da imenujete 

odgovornega partnerja, ki je pripravljen in zmožen temu nameniti vire, ali da 
tajništvo uredite po rotacijskem sistemu; 

• poskrbite za natančno načrtovanje in koncentracijo virov (tudi finančnih); 
• porazdelite naloge in obveznosti ter uredite njihovo vodenje. Ni nujno, da 

vodilno vlogo prevzame organizacija z največ izkušnjami – k skupnemu cilju naj 
prispevajo vse organizacije. Natančno preverite, v kolikšnem obsegu bodo 
partnerji lahko prispevali (vnos, finančna sredstva, človeški viri). Domislite se 
demokratičnih procesov, s katerimi boste zagotovili resnično predanost in 
sodelovanje vseh partnerjev. Svojo dogovorjeno partnersko vlogo morajo 
odigrati aktivno in v celoti. Z jasno porazdelitvijo dela, ki ga je treba opraviti, da 
bi dosegli partnerske cilje, se boste lažje izognili neizpolnjevanju obveznosti, 
pomanjkanju motivacije ali lastništva in slabi usklajenosti; 

• natančno opišite proces odločanja (Kako? Kdo? Ali se odločitve v partnerstvu 
sprejemajo skupaj, tako da pri tem aktivno sodelujejo vsi partnerji?); 

• opredelite vloge in razjasnite, ali je partnerstvo ad hoc skupna pobuda ali 
pobuda določenega števila partnerjev. Na partnerstvo glejte kot na znamko. 
Prav tako opredelite, kdo so predstavniki različnih partnerjev v partnerstvih. Ali 
so pooblaščeni, da odločajo? Razdelite vloge in obveznosti za mehanizme 
poročanja (poročanje o napredku, mesečno, četrtletno, letno, ocenjevanje, 
vrednotenje, končno poročanje itn.); 

• vzpostavite mehanizme za reševanje in preprečevanje potencialnih sporov; 
• poskrbite za odprte in pregledne postopke, da ohranite zaupanje in motivacijo 

ter onemogočite morebitne skrite načrte; 
• opredelite vse slabosti v okviru posameznega partnerstva, da jih boste lažje 

odpravili (kredibilnost, politizacija, težave s financiranjem, izzivi iz lastne volilne 
enote organizacije, pogoste menjave zaposlenih, pristranskost donatorjev, ki 
lahko vpliva na nevladne organizacije in uide iz nadzora); 

• vzpostavite komunikacijo med partnerji (osebni sestanki, elektronsko 
komuniciranje, izmenjava virov). Pogosto, osredotočeno in pozitivno 
komuniciranje spodbuja predanost, aktivno sodelovanje in boljše razumevanje. 
Poleg tega pomaga pri oblikovanju pravil komuniciranja: Kdo lahko pripravi 
sporočilo za javnost ali konferenco? Kdaj oz. v kakšnem časovnem roku morajo 
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partnerji prispevati svoj delež? Kakšni pogoji veljajo za širjenje skupnih 
informacij (prepoved)? Kdaj se sme dokument predstaviti kot skupni dokument? 

• predstavite in nagradite (z zahvalo ali priznanjem) prispevek vsakega partnerja. 
 

Predstavite primere (uporabite lahko gradivo iz zbirke orodij iz seznama gradiv na str. 
84).  
 
Glavne partnerske dogovore glede delovnega sodelovanja (vključno z vrednotami, 
prednostnimi nalogami in načeli) je najbolje vključiti v pisne sporazume. Raven 
formalnosti je lahko odvisna od predvidene časovne dolžine partnerstva. Formalno 
partnerstvo zveni zapleteno in zahtevno, vendar bo potrdilo zavezanost vseh 
partnerjev k dogovorom in poenostavilo reševanje potencialnih težav in sporov.  
 
Pokažite vzorce partnerskih sporazumov (npr. 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
VAJA: Pripravite osnutek partnerskega sporazuma na osnovi spodnjega scenarija 
(ali uporabite vajo LGBT).  
 
Vodje lokalnih romskih skupnosti vas opozorijo, da se lahko romski otroci v mestu 
vpišejo le v šolo, ki je najbližja lokalnemu romskemu naselju. Prav tako povedo, da 
so tistih nekaj otrok, ki so jih starši poskusili vpisati v druge šole, premestili v šolo, ki 
je v neposredni bližini naselja. V tej šoli je učni načrt prilagojen otrokom z motnjami v 
duševnem razvoju. Vodje povedo, da med izobraževanjem v šoli ne testirajo 
intelektualnih sposobnosti vseh otrok. Šola sledi politiki vpisa, ki trenutno velja v vaši 
državi. 
 
Predlog za uporabo analize SWOT v nacionalnem seminarju za usposabljanje, 
in sicer za preučitev nacionalnih praks in lastnih izkušenj udeležencev:  
 
• Kaj so prednosti partnerstva?  
• V čem ste dobri? (S čim se lahko pohvalite?)  
• Kaj bi lahko izboljšali v svojem partnerstvu?  
• Kaj je slabo opravljeno (ali kaj vas pri partnerstvu spravlja v zadrego)? 
• Čemu se je treba izogniti?  
• Katere stvari bi v okviru partnerstva morali izvajati, pa vam ne uspe?  
 
4.3.3.5 Ocena učinkov navezovanja stikov in partnerstev. Kako ohraniti 

sodelovanje 
 
S spremljanjem in vrednotenjem rezultatov zagotovimo odgovorno porabo sredstev, 
prav tako pa dobimo boljši vpogled v delovanje partnerstva. Pomembne so tako 
notranje kot zunanje študije učinkov.  
 

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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Analiza SWOT (glejte modul o zbiranju podatkov in načrtovanju (4.1)) novih 
priložnosti 
 
• Kaj bi bilo dobro za vaše partnerstvo, katere možnosti?  
• Kateri so naslednji koraki?  
• Kateri so tisti trendi v vaši skupnosti, ki bi jih lahko v okviru partnerstva najbolje 

izkoristili? 
• Ali se odpirajo nove možnosti, ki bi utegnile koristiti partnerstvu? 
 
Analiza SWOT potencialnih nevarnosti: 
 
• S katerimi ovirami se sooča vaše partnerstvo?  
• Kaj počne vaša konkurenca oz. kaj načrtuje? 
• Kaj se dogaja z vašimi viri financiranja? Kakšno je stanje? Opažate kakšne 

trende? 
• Ali se zahteve, predpisane za vaše področje dejavnosti, spreminjajo?  
• Kakšno je povpraševanje po vaših storitvah? So vaše stranke manj zadovoljne 

ali bolj zadovoljne? Bi morali svoje partnerstvo ali z njim povezane dejavnosti 
preusmeriti drugam? Bi si morali zastaviti nove cilje? 

• Imate finančne težave ali težave z denarnim tokom? Ali bi se lahko bolje 
odrezali pri iskanju nepovratnih sredstev ali iskanju priložnosti za zbiranje 
sredstev? 

• Ali z znanjem (o partnerstvu in njegovem področju delovanja) razpolaga širši 
krog ljudi ali pa bi v primeru odhoda posameznikov nastale vrzeli? Ste si 
zagotovili »udeležence«, ki so pripravljeni na kršitve?  

 
Sledi seznam vprašanj, ki ga organizacije uporabljajo pri sklepanju partnerstev: 
 
Seznam vprašanj, ki naj si jih zastavijo organizacije pred dogovorom o 
partnerstvu: 
 
• Katera vsebinska vprašanja je treba nasloviti?  
• Kakšne težave obstajajo (vključno z njihovimi vzroki in posledicami) ter 

kakšne so potrebe?  
• Zakaj potrebujemo partnerja? Kakšen bo doprinos partnerstva? Kakšno 

partnerstvo si želite (za katere aktivnosti, kako obsežne, enostavne ali 
kompleksne bodo te aktivnosti, v katerem obdobju bodo potekale, koliko 
partnerjev bo sodelovalo, ali bo partnerstvo formalno ali neformalno, bo 
partnerstvo temeljilo na sodelovanju, skupnem delu, vključevanju)?   

• Ali že obstajajo podobne iniciative? Ali že obstajajo podobne nacionalne 
ali transnacionalne iniciative na tem področju (npr. ILGA, ENAR, AGE, 
Disability Forum itd.)? Kdo jih sestavlja? 

• Kaj lahko organizacija prihrani, če se poveže z drugimi?  
• Ali bo partnerstvo peipeljalo do večjega vpliva ali moči? 
• Katera znanja si boste izmenjali? Kakšni so potencialne vzajemne 
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prednosti?  
• Ali bo partnerstvo prispevalo k izmenjavi informacij in znanja? Na kakšen 

način?  
• Koliko časa bo partnerstvo trajalo?  
• Ali bo treba sprejemati kakšne kompromise? Ali je partnerstvo vredno 

tega? 
• Ali se bo treba odreči delu nadzora? 
• Kakšna so finančna tveganja?   
• Kateri drugi negativni učinki so možni na področju oškodovanja ugleda 

organizacije v primeru sklepanja partnerstev z organizacijami, ki nimajo 
ustrezne verodostojnosti, ne delijo istih vrednot, so politizirane itd.?  

• Kdo so ključni akterji? 
• Kdo so potencialni partnerji? Kakšna bi bila dodana vrednost partnerstva 

z njimi?  
• Ali imajo kateri lokalni akterji zamisli o sodelovanju na skupnih projektih? 

Iz katerih razlogov želijo sodelovati z vami?  
• Kakšne so njihove obstoječe izkušnje na področju partnerskega 

sodelovanja in kakšni so bili rezultati teh partnerstev?  
• Kateri akterji že imajo kontakte na lokalni, nacionalni in evropski ravni?  
• Kateri akterji so bili že vključeni v aktivnosti z zunanjimi partnerji? 
• Kakšno vlogo bo imel posamezen partner v partnerstvu?  
• Zaradi katerih razlogov se ključni akterji za partnerstvo odločijo, da se ne 

bodo pridružili? Ali obstaja še kakšen drug način, da bi zagotovili njihovo 
sodelovanje?  

• Kakšne so vrednote, interesi in načela, po katerih delujejo potencialni 
partnerji?  

• Kakšna pričakovanja imajo partnerji? Kakšna so splošna pričakovanja in 
kakšna so pričakovanja na lokalni ravni in kakšno dodano vrednost naj 
prinese partnerstvo?  

• Kakšna je skupno izhodišče partnerstva? So to skupna vizija, skupni cilji 
ali skupni rezultati, ki naj jih partnerstvo zasleduje?  

• Kakšna je strateška vizija za partnerstvo? 
• Ali bo partnerstvo prineslo občutek solastništva in ali bo imelo enake 

koristi za vse?  
 
4.4 Mediji 
 
»Komunikacija dela za tiste, ki se zanjo trudijo.« 
John Powell 
 
Cilj tega modula je spoznati medije v vlogi orodja za doseganje družbenih sprememb 
pri osveščanju na področju nediskriminacije in enakosti in oceniti in potrditi 
zahtevnost zunanje komunikacije za nevladne organizacije pri boju proti diskriminaciji 
in spodbujanju družbenih sprememb. 
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4.4.1 Definicija 
 
V okviru tega usposabljanja je medijska komunikacija proces, s katerim 
protidiskriminacijske nevladne organizacije širijo informacije, da vplivajo na javno 
mnenje, in nosilce političnega odločanja opozorijo na vprašanja s področja boja proti 
diskriminaciji. V tem kontekstu nevladne organizacije delujejo kot pošiljatelji, širša 
javnost in različne ciljne skupine pa kot naslovniki, medtem ko so mediji ključni 
partnerji pri dviganju ozaveščenosti o pomembnosti nediskriminacije in enakosti. 
 
4.4.2 Obseg 
 
V tem modulu boste izvedeli, kako oblikovati sporočila za javnost in kako poteka 
sodelovanje med mediji in nevladnimi organizacijami, kadar te zastopajo interese 
ranljivih skupin ali poskušajo dvigniti ozaveščenost na področju nediskriminacije in 
enakosti.  
 
Modul je zgrajen kot model à la carte in predstavlja različne instrumente, ki jih je 
mogoče uporabiti pri nadaljnjem razvoju nacionalnega usposabljanja, odvisno od 
lokalnih razmer in specifičnih lokalnih potreb, ki so bile ugotovljene. Zelo na hitro se 
bomo dotaknili tudi uporabe družbenih medijev za širjenje ozaveščenosti na področju 
nediskriminacije in enakosti.  
 
4.4.3 Vsebina 
 
1. Zakaj nevladne organizacije komunicirajo? Kdo komunicira zanje? Kaj pomeni 

»komunicirati«, ko zastopamo ranljivo skupino? 
 
Komunikacija nevladnih organizacij, zlasti tistih, ki delujejo na področju 
protidiskriminacije in enakosti, je zelo občutljiva in zapletena tema. Veliko nevladnih 
organizacij, ki sodeluje z ranljivimi skupinami, se pred javnostjo raje umakne, ker 
želijo zaščititi svoje stranke. Prav tako se bojijo morebitnega negativnega učinka in 
agresivnih odzivov, če se določeno temo javno objavi, ne da bi pred tem o njej poučili 
širšo javnost in poiskali najboljši način za prenos sporočila, ki razbija zakoreninjene 
predsodke in stereotipe.  
 
Pogosta napaka, ki jo naredijo tudi celo zelo dobre nevladne organizacije, je 
skrivanje za izjavo: »Dokler svoje delo opravljamo, kot je treba in po najboljših 
močeh, ne vidimo razloga, da bi čas zapravljali s komunikacijo.« Dejstvo je, da je 
dobra in učinkovita komunikacija bistvenega pomena za vsa področja dela nevladnih 
organizacij – igra ključno vlogo pri strateškem načrtovanju, nadvse dobrodošla pa je 
tudi pri spremljanju in nadziranju, sodelovanju s podporniki in člani organizacije, 
sodelovanju s partnerji, dviganju ozaveščenosti in izvajanju zagovorništva. Vsak 
subjekt ima določene »medijske točke«, ki so del institucionalnega portfelja. 
Nevladne organizacije morajo nenehno zbirati nove točke in skrbeti, da jih bo širša 
javnost opazila. 
 



 

 
74 

Seminarji o osveščanju na področjih boja proti diskriminaciji in enakosti, namenjeni organizacijam civilne družbe 
 

Učinkovita medijska komunikacija je lahko eno najpomembnejših orodij v boju proti 
diskriminaciji – z izobraževanjem širše javnosti in dviganjem ozaveščenosti o 
pomenu različnosti in enakopravnosti. Tudi v državah, kjer imajo mediji dobro razvit 
čut in so pripravljeni pomagati, delo z njimi zahteva skrbno načrtovano strategijo, ki 
se ujema s strateškimi načrti NVO, učinkovito sporočanje, natančno razumevanje 
lokalnega medijskega okolja in konkurenčnih sporočil ter seveda ustrezna redna 
sredstva. 
 
Poleg tega, da so določene komunikacijske spretnosti nujno potrebne in da je zelo 
priporočljivo izbrati komunikacijsko strategijo, je vredno razmisliti tudi o specifičnosti 
komunikacije protidiskriminacijskih NVO. To specifičnost sproži več dejavnikov – 
komunikator, preneseno sporočilo in prejemnik sporočila. 
 
a. Kdo komunicira? 
 
Nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s protidiskriminacijo, svetujemo, da izberejo 
enega ali dva posameznika, ki bosta njena stalna komunikatorja. Pomembno je, da 
so predstavniki v celoti zmožni razlikovati med komunikacijo v svojem imenu in 
komunikacijo v imenu nevladne organizacije.  
 
Preveč osebno komuniciranje z mediji in prevlada enega predstavnika lahko 
pripeljeta do tega, da preveč izpostavljena oseba izgori ter razočara medije in širšo 
javnost oz. izgubi njihovo podporo. Temu se je mogoče izogniti tako, da že vnaprej 
izberemo več govornikov in jih postopoma uvajamo v medije. S tem posamezne 
predstavnike razbremenimo in popestrimo podobo nevladne organizacije. Na ta 
način lahko prav tako odpravimo precej pogoste negativne stereotipe o tem, da so 
nevladne organizacije predstava enega človeka.  
 
Omenjena strategija se je izkazala za koristno tudi ob pomembnih dogodkih, kjer želi 
več medijev hkrati komunicirati s predstavniki nevladnih organizacij – tako poskrbimo 
za dobro zastopstvo na več mestih. Vendar je pri tem treba opozoriti na naslednje: 
kljub več predstavnikom je ključnega pomena, da je sporočilo jasno in dosledno. 
Govorci naj se oprejo na enotni seznam ključnih vprašanj oz. tem, o katerih ste se 
interno dogovorili. 
 
V primeru specifičnih vprašanj, ko so protidiskriminacijske nevladne organizacije 
deležne posebne medijske pozornosti (tiskovne konference ob objavi pomembnih 
poročil, festivali, shodi, parade ponosa itn.), je pametno pripraviti seznam 
potencialnih govorcev in ga posredovati medijem. Tako ima javnost priložnost, da 
sliši več strokovnjakov, ki podpirajo vaše stališče, in deli zgodbe žrtev, obenem pa 
tematiki, ki jo morda dojemajo kot pravniško, nadene človeški obraz. Zelo pomembno 
je, da se najprej pogovorite s posameznimi predstavniki in se prepričate, ali so res 
pripravljeni govoriti v vašem imenu oz. deliti svoje strokovno mnenje (poskrbite, da 
boste v celoti razumeli njihovo stališče); šele nato njihova imena naznanite 
novinarjem. 
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Druga stvar, na katero je treba biti pozoren pri skrbni izbiri komunikatorja, je 
razlikovanje med nevladno organizacijo in ranljivo skupino oz. skupnostjo, ki jo 
predstavlja. Čeprav bi naj v demokraciji štelo mnenje vsakega posameznika in so 
nevladne organizacije, ki sodelujejo z ranljivimi skupinami, v odličnem položaju, da 
izrazijo združene interese, je pomembno, da preprečimo zavajanje javnosti in 
nevladne organizacije ne predstavljamo kot »glas celotne skupnosti«. V skupini, ki jo 
zastopate, se lahko hitro najde kdo, ki se ne strinja z vašim sporočilom. Porabili bi 
ogromno časa in denarja, da bi njegovo mnenje izpodbili in pokazali, da gre za 
nasprotovanje posameznika, poleg tega pa bi lahko tako sporočilo resno ogrozilo 
kredibilnost nevladne organizacije. Pri izražanju svojega mnenja dajte jasno vedeti, 
da je to zares mnenje vaše nevladne organizacije in da temelji na vašem strokovnem 
znanju, izkušnjah in delu z ranljivimi skupinami. 
 
b. Kaj želite sporočiti? 

 
NVO naj pripravi sporočilo, ki opisuje zastavljene cilje v razumljivem, preprostem 
jeziku. Sporočilo prilagodite ciljnemu občinstvu; nikar ga ne skušajte oblikovati tako, 
da bo ustrezalo vsem, v smislu »vedno in povsod«. Naslednjo vajo ponovite večkrat, 
saj ni namenjena samo predstavljanju institucionalnih ciljev različnim ciljnim 
skupinam (v okviru NVO, nosilcem političnega odločanja, partnerjem, javnosti), 
ampak jo lahko prilagodite posameznim obsežnejšim programom/dejavnostim, ki se 
izvajajo.  
 
Pri oblikovanju sporočila se držite pravila KISS (Keep it Short and Simple): naj bo 
kratko in enostavno (toda pozor: »enostavno« ne pomeni »poenostavljeno«)! 
 
Dober način, ki ga po navadi priporočajo za oblikovanje sporočil, je uporaba vaje 
»trikotnik sporočila«, da dobimo odgovore na nekaj osnovnih vprašanj, kot so: Kaj 
želite, da ljudje izvedo o vašem delu? Kaj bi opredelili kot težave / vzroke / morebitne 
rešitve? Za kaj se zavzemate? Zakaj bi moralo skrbeti tudi druge in kaj bi morali 
storiti glede tega?  
 
Pri ocenjevanju sporočila upoštevajte naslednje: če želite, da bo sporočilo učinkovito, 
mora biti razumljivo, povezano, verodostojno in »nalezljivo«. 
 
c. Na koga je naslovljeno sporočilo protidiskriminacijskih NVO? 
 
Komunikacija, ki je namenjena osveščanju na področju nediskriminacije in enakosti, 
ni usmerjena samo v medije, v smislu končne postaje. Mediji so orodje, ki ga lahko 
uporabimo za izobraževanje javnosti, aktivno sodelovanje privržencev NGO, 
obveščanje potencialnih žrtev in organov, zbiranje strateških zaveznikov in dviganje 
ozaveščenosti v okviru ciljne skupine, ki jo zagovarjamo. Če lokalne razmere 
dopuščajo, se splača poiskati potencialne zaveznike v medijih, ki bi podprli naša 
prizadevanja: objave v medijih, ki podpirajo človekove pravice ali različnost, 
strokovna združenja novinarjev, medije etničnih manjšin in neodvisne novinarje. 
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Pri vsaki dejavnosti, ki se izvaja, v okviru komunikacijske strategije opredelite, kdo je 
vaša ciljna skupina in kako je mogoče sporočilo prilagoditi prav njej. Priporočamo, da 
se (ob upoštevanju svojih ciljev in ciljnega občinstva) seznanite z relevantnimi 
objavami v medijih in preverite njihove pristope, dnevni red in ciljne skupine oz. 
publiko. Razmislite o zbirki podatkov s kontaktnimi podatki medijskih hiš, 
producentov, urednikov in novinarjev, ki bo urejena po kategorijah (politika, sociala, 
kultura, novice, mesto itn.). Z rednim posodabljanjem vam bo v veliko pomoč vsakič, 
ko boste izbirali ustrezne medije za prenos določenega sporočila. 
 
2. Kdaj nevladne organizacije (ne) komunicirajo? 
 
Ko gre za premišljeno koriščenje »medijskih točk« nevladne organizacije, je težko 
najti pravo ravnotežje. Čeprav nekomuniciranje morda kaže na to, da ne obstajate 
(vašega delovanja ni vredno omenjati v novicah), obstaja tudi nevarnost prevelike 
medijske izpostavljenosti, ki lahko negativno vpliva na vaše medijske točke ali 
pripelje do tega, da se znajdete v rumenem tisku zaradi katere od občutljivih tem, s 
katero se ukvarja vaša ali partnerska nevladna organizacija.  
 
V primerih, ko vaša nevladna organizacija zastopa ranljive skupine, je še toliko bolj 
nevarno, da tabloidi prestrežejo vaš dnevni red in načrte in speljejo vodo na svoj 
mlin.  
 
Zaradi tega je pomembno, da v svoji strategiji komuniciranja z mediji (ali, če takega 
dokumenta nimate, interno v okviru organizacije) opredelite, katere informacije so za 
vas informacije javnega značaja in katere so zaupne.  Odločite se za možgansko 
viharjenje in skupaj s sodelavci, partnerji in naklonjenimi medijskimi strokovnjaki 
oblikujte notranje smernice, ki bodo urejale zadeve kot so: ohranjanje zaupnosti; 
zagotavljanje vidljivosti ob sočasnem varovanju zasebnosti upravičencev; odzivanje 
na krize (tudi zadeve, ki ne bodo medijsko odmevne); razlikovanje med informacijami 
javnega značaja in informacijami, ki so za širšo javnost zanimive, vendar ne koristijo 
vašim prizadevanjem ali jih celo utegnejo uporabiti v vašo škodo. Transparentnost je 
pomembno načelo pri delu vsake nevladne organizacije. Včasih je to transparentnost 
potrebno omejiti, še posebej če medijsko sodelovanje vključuje poročanje o zelo 
občutljivih temah , ki zadevajo ranljive skupine.  
 
Ko presojate, ali je določena informacija primerna za novinarje, najprej pritrdilno 
odgovorite na naslednja vprašanja:  
 
• Je to nekaj novega? 
• Je to pomembno? Je pomembno za občinstvo? 
• Zakaj bi ta informacija utegnila zanimati občinstvo?  
 
3. Komunikacijska sredstva: nad črto (ATL – above the line) in pod črto (BTL – 

below the line) 
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Svoje delo lahko oglašujete z različnimi komunikacijskimi sredstvi. K teoriji 
komunikacije jih običajno delimo na ATL (above the line oz. nad črto) in BTL (below 
the line oz. pod črto). 
 
Aktivnosti nad črto so oglaševalske strategije, kjer sporočila širimo z običajnimi 
množičnimi mediji, kot so TV, radio, tiskani mediji, internet, e-pasice, blogi, viralne 
kampanje itn. Pri izbiri določene oglaševalske aktivnosti je treba upoštevati več 
dejavnikov: Kaj želite sporočiti? Kdo je vaše ciljno občinstvo? Kakšen je specifični 
profil tega občinstva? Ali je sporočilo primerno za občinstvo? Kateri zunanji dejavniki 
utegnejo pospešiti ali ovirati širjenje sporočila v primeru posameznega instrumenta? 
 
Aktivnosti pod črto so oglaševalske strategije, ki jih je mogoče uporabljati tudi za 
doseganje družbenih sprememb – so neposredne in ciljno usmerjene in čeprav se 
praviloma uporabljajo za promocijo blagovnih znamk, jih lahko uporabimo tudi za 
javne namene: kampanje »od vrat do vrat«, informacijske točke, dogodki, koncerti, 
razstave itn. Tovrstne aktivnosti poskrbijo za veliko medijske pozornosti in so lahko 
privlačne tudi z vidika nizkih stroškov, vključevanja prostovoljcev in podpornikov ter 
medijskega učinka. 
 
Dogodek (ang. happening) je predstava, dogodek ali situacija, ki bi jo naj obravnavali 
kot umetnost, običajno kot umetnost nastopanja. Taki dogodki se lahko odvijajo 
povsod (v kleti, studiu ali delavnici na podstrešju in celo v uličnih prehodih ali javnih 
trgih). Pogosto so multidisciplinarni, z nelinearno pripovedjo, in vključujejo 
sodelovanje občinstva. Ključni elementi dogajanja so načrtovani, čeprav umetniki 
včasih pustijo nekaj prostora za improvizacijo. Interakcija med publiko in umetniškim 
delom poskrbi, da tudi občinstvo postane del umetniškega procesa. Dogodki lahko 
imajo socialno sporočilo in občinstvo spodbudijo k temu, da se soočijo in spoprimejo 
s svojimi lastnimi stereotipi.  
 
Flash mob je skupina ljudi, ki se naenkrat zbere na vnaprej dogovorjenem javnem 
mestu in skupaj na hitro izvede nenavadno in včasih na videz nesmiselno dejanje, 
nato pa se akterji razpršijo vsak na svojo stran, kot da se ne bi poznali. Dogodke 
flash mob organizirajo s pomočjo telekomunikacij, družbenih medijev ali viralne e-
pošte. Organizatorji jih snemajo in režirajo, mediji pa vstopijo šele, ko je dogodek že 
končan in je treba film objaviti. O sporočilu in osnutku scenarija za flash mob je treba 
tehtno razmisliti, saj želimo zagotoviti, da izvedene aktivnosti ne bodo sprožile 
kakršnih koli agresivnih odzivov in da po končanem dogodku ne bodo ostale nobene 
sledi.   
 
Umetniška inštalacija opisuje umetniški žanr tridimenzionalnih del, ki so vezana na 
določeni kraj in so oblikovana zato, da bi spremenila gledalčevo dojemanje prostora. 
Lahko so začasna ali stalna, s sporočilom ali brez. Umetnost inštalacije lahko v isti 
prostor privede različne materiale, video, avdio in foto sporočila.  
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4. Kaj vsebuje gradivo za medije?  
 
Zelo priporočljivo je, da vse nevladne organizacije razvijejo svojo lastno 
komunikacijsko strategijo, namenjeno za odzivanje na posebnosti dela NVO, ki 
opredeljuje njihova temeljna sporočila, odgovornosti, postopke v primeru 
komunikacijske krize, sezname različnih medijskih sredstev in predloge za nekatere 
ter obvezne identifikacijske elemente (logotip, predloge, želeno vrsto pisave ter 
velikost ali barvo pisave itd.). Tudi za majhne nevladne organizacije vlaganje časa in 
človeških virov v pripravo takšnega kompleta in njegovo občasno posodabljanje 
pomeni velik prihranek časa in manj zmede pri točkah, kjer bi moral poudarek biti na 
vsebinskem sporočilu in ne na iskanju prave predloge sporočila za javnost.  
 
Gradivo za medije je treba pripraviti in hraniti za primere obiskov ali nepričakovanih 
intervjujev.  
 
Gradivo za medije lahko vsebuje predstavitev NVO, seznam funkcij pri NVO in 
seznam stikov, sporočilo za javnost (če je povezan z določenim dogodkom) in 
gradiva, ki jih pripravi NVO (temeljno gradivo, listi z osnovnimi podatki, poročila, 
letaki, priročniki in brošure) ter vizualno gradivo (grafi, fotografije, slikovno gradivo, 
zemljevidi, pasice in pripomočki). 
 
Kontrolni seznam za učinkovite odnose z mediji – prirejeno po Michael Bland, 
Alison Theaker in David W. Wrag, Effective media relations: How to get results (PR in 
practice), Routledge, 2005, Second edition. 
 
1. Ozaveščenost o prihajajočih možnostih novic je pomembna, vključno z 

razvojem, povezanim z zadevami, ki jih obravnavate in ki so jih pripravile tretje 
stranke, tudi organi oblasti ali nasprotni udeleženci, tako da bo predstavnik za 
stike z javnostjo pripravljen in bo lahko obvladoval novice na kar najbolj 
učinkovit način. 

2. Seznam stikov v medijih mora biti posodobljen in organiziran po kategorijah, z 
oznakami za naklonjene kot tudi nenaklonjene medije. 

3. Zgodbe naj bodo primerne za posamezno ciljno občinstvo, ne glede na to, ali jih 
opredeljujejo njihova lokacija, interesi, starost ali spol. 

4. Zapomniti si je treba roke, tudi produkcijske roke medijskih hiš in njihov delovni 
čas v času dopustov. Pametno je tudi slediti produkcijskemu ciklu glavnih 
medijskih hiš (novice, roki tiskanja tiskarn, predstave v živo). 

5. Tiskovno konferenco ali informativni sestanek se skliče samo, če je zgodba 
dovolj pomembna. Predstavnike za stike z javnostmi, ki so na konferenci, je 
treba obvestiti, če je možno, naj tudi vadijo. 

6. Osnutki zakonodaje, sodni primeri, uradna poročila in uradne statistike, celo 
sezonski dogodki lahko za nevladne organizacije pomenijo priložnost za 
podajanje trdnih, utemeljenih argumentov. 

7. Medijem lahko ponudimo raziskavo ali druge načine vpogleda, s čimer 
vzdržujemo odnos. 
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8. Dobre fotografije so pomembne za ilustracijo ustreznih zgodb. Vedno imejte pri 
roki lastno fotografsko knjižnico osnovnih fotografij in ljudi, katerih fotografije je 
mogoče zahtevati. Ob večjih dogodkih imejte svojega fotografa ali snemalca. 

9. Vzdržujte in posodabljajte dobro spletišče vključno s temeljnim gradovom, 
objavami za javnost, pri čemer vedno mislite na to, kaj bi zanimalo obiskovalce, 
in se ne vdajajte institucionalni samovšečnosti. 

10. Pripravite gradivo za medije s predstavitvijo, brošurami in drugim 
obrazložitvenim gradivom, ki ga lahko priskrbite, če bo v pomoč novinarjem. Na 
vsakem gradivu, poslanem medijem, morajo biti podatki osebe za stike s 
telefonsko številko in elektronskim naslovom.  

11. Če mediji potrebujejo čas za raziskavo zgodbe ali če mediji želijo, da neka 
zgodba pride v javnost na točno določen dan, se lahko uporabi embargo. Če je 
tako, sodelujte le z zanesljivimi mediji, sicer pa se je embargom bolje izogibati. 
Namesto tega uporabite vnaprejšnja opozorila. 

12. Navedke je treba pripisati osebam z dovolj veliko avtoriteto, ki so zanimive za 
medije, in ti ljudje naj bodo na razpolago za intervju, kadar je le mogoče. 

13. Izogibajte se prekrivanju velikih dogodkov ali najav, ki so v nasprotju z dejanji 
drugih relevantnih udeležencev; vnaprej raziščite, ali bi drugi možni dogodki 
lahko pozornost javnosti preusmerili drugam ob dnevih, ko vi načrtujete tiskovno 
konferenco, izid ali drug pomemben dogodek. 

 
5. Sporočilo za javnost – osnove  
 
Komunikacijski teoretiki trdijo, da je samo eno sporočilo za javnost od desetih 
objavljeno v časopisu. To je najcenejše in najenostavnejše orodje, ki je na voljo 
NVO-jem in ki obenem omogoča vrhunski nadzor kakovosti, zato je pomembno, da 
ga uporabljamo previdno. Zlato pravilo komunikacije pravi, da mora biti sporočilo za 
javnost poslano največ osem ur po dogodku. Če to ni mogoče, poskrbite, da bo 
obvestilo za javnost še vedno pravočasno. 
 
Izjava za javnost je skrbno ubeseden komentar, ki izraža vaše uradno stališče o 
danem predmetu zanimanja. Podobna je sporočilu za javnost, vendar njena funkcija 
ni osredotočanje na določene dogodke, temveč gre za širjenje pogledov in mnenj o 
določenih zadevah. Biti mora tudi kratka, preprosta in natančna. 
 
Tiskovni povzetki programa/vabila so kratki in jedrnati. Na njih so navedeni kraj, čas 
in sodelujoči pri določenem dogodku, vendar ne vsebujejo preveč informacij. To so 
najave, ki naj bi novinarje privabile na dogodek. Pomemben je privlačen naslov, pa 
tudi navedba nekaterih znanih osebnosti, ki so potrdile svojo prisotnost. 
 
Kontrolni seznam za učinkovita sporočila za javnost – prirejeno po Michael 
Bland, Alison Theaker and David W Wragg, Effective media relations: How to 
get results (PR in practice), Routledge, 2005, Second edition. 
 
1. Ena stran A4 je idealna dolžina. Teoretiki priporočajo, da o sporočilu za 

javnost razmišljamo kot o piramidi, ki ima na vrhu kratek, privlačen naslov 
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(največ pet besed). Glavna dejstva je treba navesti v kratkem prvem 
odstavku. Odstavki naj ne bodo daljši od treh povedi; prvi odstavek naj 
ima le poved ali dve (največ 40 besed). Ne pozabite vključiti naslovnih 
vrstic in logotipa nevladne organizacije. 

2. Na vrhu vedno zabeležite datum objave, da bo urednik časopisa videl, da 
je zgodba aktualna. 

3. Pazite, da boste vključili odgovore na šest ključnih vprašanj, ki bi jih 
uporabil novinar: 

4.  KDO? Kdo je bil vpleten? Kdo je vpleten? 
5.  KAJ? Kaj se je zgodilo? Kaj se bo zgodilo? 
6.  ZAKAJ? Zakaj se je dogodek zgodil? Zaradi česa je prišlo do dogodka? 
7.  KDAJ? Kdaj se je odvijal dogodek? Kdaj se bo odvijal dogodek? 
8.  KAKO? Kako je potekal? Kako bo potekal? 
9.  KJE? Kje se je odvijal? Kje se bo odvijal? 
10. Vključite citate; za boljši učinek izberite citat pomembnejšega 

predstavnika (navedite ime). 
11. Natančnost igra ključno vlogo. Jedrnatost je zlato pravilo. Sporočilo je 

dobro, če ga nekdo, ki teme ne pozna, uspe prebrati in razumeti v manj 
kot petih minutah. 

12. Dober novinarski slog je boljši kot pravni izrazi. Izogibajte se žargona. 
13. Dodajte kratko sklepno izjavo glede dejavnosti NVO. Na koncu sporočila 

navedite ime kontaktne osebe in telefonske številke, na katere se je 
mogoče obrniti v času uradnih ur in zunaj delovnega časa. Če se govori v 
več jezikih, priložite seznam stikov za vsak jezik. 

14. UREJAJTE! 
15. Če gre za objavo v publikaciji s fotografijami in veste, da bi dobra 

fotografija izboljšala zgodbo, poskrbite, da ne bo manjkala. Priloženo 
fotografijo ustrezno podnaslovite.  

16. Če bo novinar potreboval čas, da razišče situacijo in napiše odmevno 
zgodbo, mu pustite nekoliko več časa in poskusite s prepovedjo 
poročanja preprečiti, da bi zgodba prišla prehitro na dan. 

17. Zgodbo pošljite z elektronsko pošto, da jo bo mogoče enostavno kopirati, 
lepiti in urejati. 

18. Skrbno spremljajte celotni potek in se prepričajte, da je vaša novica še 
vedno dovolj aktualna in zanimiva za objavo v medijih. 

 
6. Tiskovna konferenca – kako, kje in kdaj? 
 
Tiskovna konferenca je sredstvo za prenos sporočila v medije, hkrati pa tudi 
priložnost za neposredno osebno soočenje in izmenjavo informacij. Še ena pozitivna 
stran tiskovnih konferenc je navezovanje in razvijanje stikov z novinarji. Tiskovno 
konferenco skličite le, če želi vaša organizacija objaviti kaj pomembnega in menite, 
da sporočilo v obliki novice ne bi zadostovalo. 
 
Ena od posebnosti pri organiziranju tiskovne konference s strani protidiskriminacijske 
nevladne organizacije je strateško odločanje o sedežnem redu posameznih članov v 
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občinstvu. Premislite, ali je za vas koristno, da je ranljiva skupina ali žrtev v vidnem 
polju kamere.  
 
Kontrolni seznam za tiskovne konference – prirejeno po Michael Bland, 
Alison Theaker and David W Wragg, Effective media relations: How to get 
results (PR in practice), Routledge, 2005, Second edition. 
 
1. Odločite se, katere cilje želite predstaviti na tiskovni konferenci. 

Prepričajte se, da so dovolj zanimivi za objavo in si zaslužijo tiskovno 
konferenco. 

2. Določite sporočilo, pripravite načrt tiskovne konference, porazdelite vloge 
in naloge – moderator oz. gostitelj, govorci (največ trije), pripravite 
ustrezno gradivo za medije in organizirajte pomoč prostovoljcev, če je to 
potrebno. Določite kraj, datum in čas, upoštevajoč različne zorne kote 
(časovni razpored, potek produkcije, simbolizem, konkurenčne prireditve, 
dostopnost itn.). 

3. S pomočjo svoje podatkovne zbirke izberite in povabite le tiste novinarje, 
ki jih bo konferenca najverjetneje zanimala. Seznanite jih z namenom 
dogodka, in sicer z najavo / vabilom / tiskovnim povzetkom programa. 
Povabite tudi skrbno izbrane partnerje, zaveznike, naklonjene uradnike. 
Vabila je treba poslati dva do sedem dni pred konferenco in, razen v 
primeru krize, povabljene 24 ur pred dogodkom poklicati, da ne bi 
slučajno pozabili. 

4. Pripravite potek tiskovne konference: v idealnem primeru naj govorci 
vadijo na kraju prireditve dan pred tiskovno konferenco. Poskrbite, da 
govori ne bodo daljši od 10–15 min, da bodo skopi in se ne bodo 
ponavljali. Pripravite gradivo za medije. Pripravite dnevni red/program, 
navedite uro začetka in konca, pa tudi čas objave tiskovnega poročila. 
Pripravite glavni seznam govorcev z njihovimi kontaktnimi podatki, po 
možnosti s sliko in njihovim nazivom, da jih bo mogoče pravilno 
predstaviti in nagovarjati. 

5. Pustite dovolj časa za pripravo prostora in bodite pripravljeni na to, da 
boste morda začeli z manjšo zamudo. Vse goste je treba pozdraviti in 
vpisati na seznam prisotnih. 

6. Novinarjem, ki se konference niso mogli udeležiti, v znak spoštovanja in 
zaradi informiranja pošljite ustrezno gradivo. 

7. Vse morebitne izjave in slikovno gradivo iz tiskovne konference objavite 
na spletni strani organizacije. 

8. Pri izbiri kraja dogodka, določanju sedežnega reda in opremljanju sobe 
bodite pozorni na dostopnost. 

 
7. Intervju – pravila 
 
Včasih se zgodi, da novinarji pristopijo k nevladni organizaciji ali da vaš predstavnik 
prejme vabilo novinarja. To so dragocene priložnosti, ki lahko izboljšajo vidljivost 
NVO – izkoristite jih, da predstavite svoje delo in stališča. Če sprejmete vabilo, se 
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dobro pripravite in ne dovolite, da vas naklonjeno ali nenaklonjeno vedenje novinarja 
vrže iz tira. Seznanite se s specifičnimi interesi medijske hiše, s katero boste 
sodelovali, pa tudi z osebnimi nameni novinarja in drugih gostov. V nevladni 
organizaciji skupaj razmislite o tem, v katerih medijskih hišah je vaša prisotnost 
zaželena le zato, da bi vas postavili pred »strelski vod«, katerim medijskim hišam se 
je treba izogniti in katerim je treba dati prednost. Kot organizacija bi morali prav tako 
razpravljati in odločiti o tem, kdaj sme vaš predstavnik vstati in zapustiti televizijsko 
oddajo, če so kršena osnovna načela komunikacije in novinarske etike. 
 
Kontrolni seznam za intervjuje – prirejeno po Michael Bland, Alison Theaker 
and David W Wragg, Effective media relations: How to get results (PR in 
practice), Routledge, 2005, Second edition. 
 
PRIPRAVA 
 
1. Naj vam bo jasno, na kaj se nanaša intervju in o čem boste govorili. 

Naredite svojo domačo nalogo in poiščite osnovne informacije o politiki 
medijske hiše, uredniku in stališču novinarja, ki vodi intervju. Pozanimajte 
se, ali bodo navzoči tudi drugi gosti in kdo so. Pripravite osnutek svojega 
osnovnega sporočila – kateri sta prvi dve (prve tri) pomembni točki, ki jih 
želite predstaviti? 

2. Določite meje – če obstajajo vprašanja, na katera ne morete ali ne želite 
odgovoriti, to pojasnite novinarju in ga/jo preusmerite drugam. 

3. Če gre za televizijski intervju, pridite tja nekoliko prej. Naj pripravijo vse 
potrebno – vas vodijo do sedeža, nastavijo mikrofone ipd. Novinarju 
zastavite kakšno vprašanje, da se sprostite in vživite v studio. Zadnji 
pregled oblačil: popravite si lase, poravnajte srajco in kravato itn., 
popravite si suknjič/jakno na hrbtu. 

 
VIDEZ IN NAČIN KOMUNIKACIJE 
 
Če ste na televiziji: 
 
1. Izberite oblačila, ki izražajo želeno podobo NVO – preproste tkanine 

nevtralnih barv so dobra izbira. 
2. Zravnajte se. Veš čas glejte novinarja, ki vas intervjuja. Pozorno 

spremljajte govorico telesa. 
3. Govorite jasno in razločno. 
4. Če želite, uporabite roke. Naj vas ne bo strah mimike, pazite le, da se 

boste izognili živčnim in nervoznim kretnjam. 
5. Če želite, imejte zapiske, vendar ne berite iz njih. 

 
Če ste na radiu: 
 
1. Nasmejte se! Tako bo vaš glas prijetnejši. 
2. Na vprašanja odgovarjajte jedrnato. 
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3. Novinarja glejte v oči. 
4. Zamislite si, da vas posluša vaša najljubša nečakinja – tako boste lažje 

našli prave besede in sporočilo posredovali na sproščen in preprost 
način. 

5. Če imate beležke, pazite na hrup. 
6. Ves čas bodite iskreni in navdušeni. 
 
NASVETI ZA INTERVJU 
 
Platinasto pravilo: Gledalcu/poslušalcu posredujte ključna sporočila, ne glede 
na vprašanja in druge moteče dejavnike. 
 
Zlata pravila: 
1. Pozorno poslušajte vprašanja. 
2. Ovrzite vse neresnične izjave. Ne dovolite, da vam novinarji besede 

polagajo v usta. Ne zaidite na stranski tir. 
3. Bodite pozitivni. Ne jezite se. Bodite potrpežljivi – izkoristite ponujeno 

priložnost in preverite, ali novinarji razumejo kompleksnost, da bodo lahko 
poučili gledalce/poslušalce. 

4. Bodite iskreni. 
 

Srebrna pravila: 
1. Poskušajte predvideti presenečenja. 
2. Novinarja, ki zastavlja vprašanja, ne ogovarjajte z imenom. 
3. Ne uporabljajte žargona ali strokovnih izrazov Ne razkrivajte zaupnih 

podatkov o svojih upravičencih. 
4. Predstavljajte si, da je gledalec/poslušalec samo en. 
5. Ne zapolnjujte neprijetne tišine. To je naloga novinarja. 
6. Poznajte dejstva. Ne ponujajte nepomembnih informacij. 
7. Ko razpravljate o kočljivi problematiki, naredite tudi svoj posnetek 

intervjuja. 
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guide for forming, joining and building political coalitions.  
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Mediji 
 
− European Union Agency for Fundamental Rights (2008) A diversity toolkit for 

factual programmes in public television, FRA.  
− The Advocates for Human Rights (2011), A practitioner’s guide to human rights 

monitoring, documentation and advocacy. 
− Phillips, D. and Young, P. (2009) Online public relations – A practical guide to 

developing an online strategy in the world of social media, Second edition, PR 
in Practice Series, Kogan Page. 

− Bland, M. Theaker, A. and Wragg, D. W. (2005) Effective media relations: How 
to get results PR in Practice Series, Kogan Page, Routledge, Second edition. 

− Gregory, S. (2005) Video for change: a guide for advocacy and activism, Pluto 
Press.  

 
Koristni viri so na voljo tudi na spletu: 
 
− Media4Diversity (Mediji za raznolikost) študije, poročila, dobre prakse, vključno 

z informacijami za posamezne države, in drugi viri, dostopni na: 
http://www.media-
diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115 

− Na spletu lahko najdete številne primere posnetkov iz različnih 
antidiskriminacijskih kampanj v vaši državi ali drugod, v katerih so sporočila na 
temo nediskriminacije prilagojena različnim občinstvom (otrokom, mladim, 
ranljivim skupinam, splošni javnosti).  

 

http://www.media-diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115
http://www.media-diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115
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1 Profil nevladnih organizacij / sindikatov na področju boja proti 
diskriminaciji 

 
1. Katere vrste nevladnih organizacij / sindikatov na področju boja proti 

diskriminaciji obstajajo na nacionalni ravni? 
 
Nevladne organizacije, ki delujejo na področju boja proti diskriminaciji na nacionalni 
ravni, se razlikujejo glede na temelj diskriminacije, na katerem delujejo. Organizirane 
so kot fundacije, neprofitni zasebni zavodi ali društva, temelječa na članstvu. 
Sindikati so organizirani kot neodvisna in nepolitična interesna združenja, ki temeljijo 
na članstvu.    
 
2. S katerimi temelji, vrstami, področji diskriminacije se ukvarjajo?  
 
Ukvarjajo se z vsemi petimi temelji diskriminacije: etnična pripadnost ali rasa, vera ali 
prepričanje, starost, hendikep in spolna usmerjenost. Ustanovljene so bile tudi 
organizacije, ki se ukvarjajo s točno določenimi problemi, ki izhajajo iz 
diskriminatornega ravnanja na podlagi določene osebne okoliščine (npr. Društvo 
izbrisanih prebivalcev Slovenije, Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov). Sindikati 
sodelujejo na vseh gospodarskih in negospodarskih področjih, kot so proizvodnja, 
trgovina, servisne storitve, javni sektor, vključno s šolstvom, zdravstvom itd.   
 
3. Ali je nediskriminacija glavno področje njihovega dela ali le manjši del? Se 

sploh ukvarjajo z nediskriminacijo?  
 
Za večino nevladnih organizacij boj proti diskriminaciji ne predstavlja glavnega 
področja dela. Nasprotno, organizacije upokojencev in mladih združujejo na stotine 
članov, vendar pa je njihovo delo največkrat osredotočeno na kulturne in športne 
aktivnosti. Isto velja za organizacije oseb s hendikepom, med katerimi imajo nekatere 
več desetletno tradicijo in izvajajo številne aktivnosti (npr. prostočasne), vendar se ne 
ukvarjajo z diskriminacijo. V zadnjih desetih letih je bilo na področju hendikepa 
ustanovljenih več organizacij, ki jih vodijo uporabniki in ki promovirajo pravico do 
samostojnega življenja oseb s hendikepom, možnost izbire in enak dostop do 
zaposlitve, izobrazbe, nastanitve itd. Za te organizacije diskriminacija predstavlja 
enega ključnih področij dela. Romska zveza Slovenije ne posveča veliko pozornosti 
nediskriminaciji, temveč bolj konkretnim vprašanjem, kot so politična participacija 
Romov, stanovanjske razmere ipd. Nediskriminacija je pomembno (vendar ne 
glavno) področje dela organizacij, ki predstavljajo nepriznane etnične manjšine 
(etnične skupine, ki izvirajo iz različnih republik nekdanje Jugoslavije). Za sindikate 
nediskriminacija predstavlja le manjši del aktivnosti, z njo pa se ukvarjajo le v okviru 
delovnih razmerij.        
 
4. Ali so te nevladne organizacije / sindikati registrirani na nacionalni ravni? Ali je 

registrirati nevladno organizacijo / sindikat enostavno ali zapleteno? 
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Večina organizacij je registriranih na nacionalni ravni. Registracija društev, ki traja 
približno mesec dni, poteka na upravnih enotah. Neprofitni zavodi morajo biti 
ustanovljeni pri okrožnem sodišču. Postopek traja približno mesec dni in pol. Za 
ustanovitev in registracijo nevladne organizacije ni večjih ovir. Društva je mnogo lažje 
ustanoviti kot pa fundacijo (ustanovo) ali zasebni zavod. To dokazuje dejstvo, da v 
Sloveniji obstaja 28.647 civilnodružbenih organizacij,1 od tega je 75 % društev in 
zvez društev, 6 % zasebnih zavodov, 4 % verskih organizacij, 1,5 % zadrug ter 0,7 % 
ustanov oziroma fundacij.2 Med navedenimi organizacijami je 260 invalidskih 
organizacij, 266 mladinskih organizacij, 532 društev upokojencev, 23 romskih društev 
in približno 40 društev nepriznanih etničnih manjšin. V nasprotju z nevladnimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo z drugimi temelji razlikovanja, obstajajo stroga pravila 
za ustanovitev invalidske organizacije. V letu 2002 je Državni zbor sprejel Zakon o 
invalidskih organizacijah, ki zagotavlja poseben status invalidskih organizacij, ki 
delujejo na državni ravni in ki so takšen status uspele pridobiti pri Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. Po tem zakonu lahko invalidske organizacije dobijo 
bodisi status invalidske organizacije bodisi status reprezentativne organizacije (ki ga 
je zelo težko dobiti). Le tiste organizacije, ki imajo takšen status, lahko zaprosijo za 
sredstva iz loterijskega sklada, četudi so vse te organizacije registrirane v skladu z 
istim zakonom (Zakon o društvih). 
 
V Sloveniji je organiziranih 3.479 sindikatov.3 Sindikati so organizirani na lokalni in na 
nacionalni ravni v skladu z Zakonom o društvih in Zakonom o reprezentativnosti 
sindikatov. Na splošno je postopek ustanovitve sindikata dostopen in preprost. 
Zahteva se zadostno število članov, priprava ustanovitvenega akta in registracija na 
upravni enoti. Za sindikat je težje pridobiti status reprezentativnega sindikata, ki ima 
pravico do sodelovanja pri pogajanjih z državo in z drugimi socialnimi partnerji na 
nacionalni ravni.   
 
5. Kako velike so na splošno te nevladne organizacije / sindikati? (Prosimo 

navedite velikost članstva za največje sindikate)  
 
Nevladne organizacije, ki temeljijo na članstvu (društva), vključujejo od nekaj deset 
do nekaj sto članov. Število zaposlenih v teh društvih pa je različno. Na primer 
nekatera društva, ki delujejo na področju hendikepa, zaposlujejo več deset ljudi (npr. 
osebnih asistentov), medtem ko društva, ki se ukvarjajo z drugimi temelji 
diskriminacije, zaposlujejo do deset ljudi, le redko več. Podobno tudi nevladne 
organizacije, ki so organizirane kot zasebni zavodi, redkokdaj zaposlujejo več kot 
deset ljudi. Organizacije, ki predstavljajo nepriznane etnične manjšine, temeljijo na 
prostovoljnem delu in le redko koga zaposlujejo. Njihovo aktivno članstvo šteje od 
nekaj deset do nekaj sto članov.  

                                                 
1  Podatek za leto 2008/2009. Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih 

organizacij, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, februar 2010, str. 7. 
2  Raziskava Indeks civilne družbe, končno poročilo, Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij – PIC, maj 2010, str. 13-14.  
3  Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih organizacij, Inštitut Republike 

Slovenije za socialno varstvo, februar 2010, str. 7.  



 

 

4 

Seminarji o osveščanju na področjih nediskriminacije in enakosti namenjeni organizacijam civilne družbe 
 

Članstvo v sindikatih je različno in je odvisno od števila delavcev v sektorju, podjetju 
ali panogi. Sindikati se združujejo v federacije in konfederacije. Največja 
konfederacija ima 300.000 članov (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), druge pa 
imajo okrog 20.000 članov. Največja zveza v javnem sektorju ima 40.000 članov (na 
področju izobraževanja). 
 
6. Ali so članice večjih nacionalnih mrež? Ali delajo same? 
 
Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z nediskriminacijo, so pogosto del večjih 
nacionalnih mrež, vendar na teh področjih obstajajo tudi organizacije, ki niso del takih 
mrež. Organizacije, ki predstavljajo narodne manjšine z nepriznanim statusom 
manjšine in so večinoma kulturne organizacije, se navadno povezujejo na nacionalni 
ravni v kulturne zveze na podlagi etnične pripadnosti. Te kulturne zveze so ustanovile 
Koordinacijo nacionalnih kulturnih društev etničnih skupin, ki prihajajo iz drugih 
republik nekdanje Jugoslavije. Njihov cilj je skupni boj proti diskriminaciji, ki zadeva 
omenjene etnične skupine. Zagovorniške organizacije, ki se ukvarjajo z več temelji 
diskriminacije, in organizacije, ki se ukvarjajo z diskriminacijo zaradi vere ali 
prepričanja in spolne usmerjenosti, so tudi včasih del takih mrež (npr. Škuc LL je član 
ILGA). Vendar pa delajo tudi same ali pa v koordinaciji ali neformalnem partnerstvu s 
sorodnimi organizacijami. Takšno povezovanje je še posebej značilno za organizacije 
na področju azila in beguncev, kjer je koordiniranje med organizacijami v zadnjih 
desetih letih še posebej intenzivno. Nekatere organizacije so del večjih mednarodnih 
organizacij (npr. Amnesty International). Sindikati se najpogosteje združujejo v 
federacije in konfederacije, da bi pridobili status reprezentativnosti. 
 
7. Ali se večinoma nahajajo v glavnem mestu ali so razpršene po državi? 
 
To je odvisno od temelja razlikovanja: mnogo članskih organizacij, ki se ukvarjajo z 
diskriminacijo zaradi starosti, etnične pripadnosti ali rase ter vere ali prepričanja 
(manjšinska ali verska društva, romske organizacije, starejši, mladi in osebe s 
hendikepom), obstajajo v vseh večjih slovenskih krajih po vsej državi, zagovorniške 
organizacije in zveze društev na različnih področjih diskriminacije pa se večinoma 
nahajajo v urbanih naseljih, še posebej (vendar ne izključno) v glavnem mestu. 
Sindikati obstajajo tako na podeželju kot v mestih, medtem ko so federacije in 
konfederacije večinoma locirane v glavnem mestu.    
 
8. Ali nevladne organizacije / sindikati, ki se nahajajo v glavnem mestu, in tiste, ki 

se nahajajo na podeželju, opravljajo enako vrsto dejavnosti? 
 
Dejavnosti nevladnih organizacij se razlikuje glede na to, kje se organizacija nahaja. 
Organizacije v urbanih okoljih se poslužujejo menedžerskega pristopa in so 
udeležene v boju proti diskriminaciji z dejavnostmi, kot so spremljanje, poročanje in 
zagovorništvo. To je tudi razlog za njihove boljše možnosti financiranja. Nasprotno pa 
dejavnosti nevladnih organizacij na podeželskih območjih večinoma vključujejo 
športne in kulturne aktivnosti, občasno vključujejo tudi aktivnosti zagovorništva in 
osveščanja. Nekatere organizacije, ki delujejo na področju hendikepa, izvajajo 
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podobne projekte po vsej državi. Pri sindikatih je vrsta dela odvisna od tega, ali so 
reprezentativni ali ne. Reprezentativni sindikati se vključujejo v pogajanja z državo in 
organizacijami delodajalcev, medtem ko tisti, ki niso reprezentativni, delujejo 
večinoma v podporo svojim članom na mikro in lokalni ravni.       
 
9. Kakšna je politična ali družbena teža teh nevladnih organizacij / sindikatov na 

nacionalni ravni? (Do splošne javnosti, civilne družbe, podjetij/delodajalcev, 
vlade) 

 
Politična in družbena teža reprezentativnih sindikatov je pomembna, saj vplivajo na 
odločitve vlade glede politik zaposlovanja in socialnih politik. Služijo tudi kot protiutež 
organizacijam delodajalcev, katerih interesi so lahko nasprotni sindikalnim. Sindikati 
uživajo veliko podporo v javnosti in zmorejo privabiti veliko podpornikov za svoje 
ideje.  
 
Politična in družbena vloga nevladnih organizacij pa je šibkejša v primerjavi s tisto, ki 
jo uživajo sindikati, čeprav se nevladne organizacije dnevno vključujejo v javno 
življenje. Šibke so naproti vladi in njihove pripombe in priporočila se redko 
upoštevajo, čeprav so formalno vključene v postopke odločanja. Ker je tema 
nediskriminacije za Slovenijo relativno nova, imajo nevladne organizacije, ki 
zastopajo ranljive skupine, težave pri pridobivanju podpore s strani širše civilne 
družbe.   
 
10. Ali nevladne organizacije in sindikati medsebojno sodelujejo (NVO z  drugimi 

NVO, sindikati z drugimi sindikati, NVO s sindikati) 
 
a) S kakšnim namenom (npr. izmenjava znanja, sodelovanje pri delu na primerih 

ali v kampanjah, organizacija skupnih dogodkov)? 
 
Zaradi okrepitve svojega položaja in ustvarjanja močnejše skupine za pritisk 
nevladne organizacije v mnogih primerih (a še vedno ne dovolj pogosto) delujejo 
skupaj z namenom izmenjave znanja, izvajanja skupnih kampanj, dajanja pobud ter 
organizacije dogodkov ali demonstracij. Takšno sodelovanje je lahko formalizirano 
(ustanovitev zavezništva ali zveze) ali neformalno (ad hoc koordinacije za posebne 
namene: npr. organizacije, ki se ukvarjajo z migracijami in azilom delajo skupaj z 
namenom preprečevanja diskriminacije prosilcev za azil in beguncev). Kljub tem 
prizadevanjem so nevladne organizacije velikokrat premalo zainteresirane za 
vzpostavitev stikov in izmenjavo izkušenj. Zaradi pomanjkanja sodelovanja med 
nevladnimi organizacijami je bila ustanovljena tudi krovna organizacija CNVOS, ki naj 
bi spodbudila medsebojno sodelovanje.  
 
Sindikati pogosto sodelujejo z namenom koordiniranja mnenj v zvezi s plačami ter 
zaposlovalnimi in socialnimi politikami, o katerih se pogajajo z vlado in organizacijami 
delodajalcev. Sindikati redko sodelujejo z nevladnimi organizacijami, vendar pa 
obstaja tudi nekaj uspešnih primerov tovrstnega sodelovanja (npr. partnerstvo 
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EQUAL med nevladno organizacijo Škuc LL in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije 
na temo osveščanja o nediskriminaciji). 
 
b) Ali je sodelovanje glede katerega od temeljev diskriminacije večje v primerjavi z 

drugimi? Če da, glede katerega temelja? 
 
Sodelovanje obstaja med organizacijami z vseh področij boja proti diskriminaciji, 
vendar pa se to sodelovanje razlikuje glede na namen in po intenzivnosti. Pri 
organizacijah, ki zastopajo nepriznane etnične manjšine, obstaja tesno sodelovanje 
glede diskriminacije zaradi etnične pripadnosti. Sodelovanje je vidno tudi na področju 
azila in beguncev. Sodelovanje med organizacijami na področju spolne usmerjenosti 
je intenzivno glede enakosti istospolnih partnerskih zvez. Sodelovanje sindikatov je 
bolj intenzivno na področjih starosti in invalidnosti, saj delavci s temi značilnostmi 
uživajo obsežno varstvo po nacionalni zakonodaji, medtem ko sodelovanja ni na 
področju etničnosti, rase, vere in spolne usmerjenosti. V zadnjem času je mogoče 
opaziti primere sodelovanja med sindikati in NVO na področju diskriminacije zaradi 
etnične pripadnosti (denimo v primeru položaja in pravic delavcev migrantov).     
 
11. Ali nevladne organizacije / sindikati delajo (ali so v stiku) z drugimi  podobnimi 

organizacijami v drugih državah? 
 
a) V sosednjih državah?  
 
Večina organizacij na vseh petih področjih boja proti diskriminaciji je v stiku z 
nevladnimi organizacijami v sosednjih državah. Močnejša in razvitejša kot je 
organizacija, intenzivnejše je njeno sodelovanje z organizacijami v drugih državah. 
Večina sindikatov, predvsem federacije in konfederacije, sodelujejo s sindikati v 
sosednjih državah (posebno v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem). 
 
b) Drugih novih državah članicah v EU? 
 
Odgovor na to vprašanje je podoben odgovoru na prejšnje vprašanje. Poleg tega je 
potrebno omeniti, da imajo organizacije, ki predstavljajo nepriznane manjšine, stike s 
podobnimi organizacijami v nekaterih državah EU, kjer obstajajo močne diaspore iz 
drugih republik nekdanje Jugoslavije. Nekatere GLBT organizacije so članice ILGA-
Europe. Mlajše in manjše organizacije, ki delujejo na področju hendikepa 
(ustanovljene v zadnjih desetih letih), pogosto delajo z organizacijami iz drugih držav 
EU. Nekateri sindikati sodelujejo s sindikati iz drugih EU držav, še posebej, če so 
člani mednarodnih sindikatov (FEMS).   
 
c) Z drugimi državami?  
 
Organizacije, ki predstavljajo nepriznane etnične manjšine, imajo pomembne stike z 
organizacijami iz držav, od koder prihajajo manjšine (Srbija, Hrvaška, Makedonija, 
Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo). Mnoge organizacije izvajajo 
mednarodne projekte, ki vključujejo partnerje iz drugih držav. Nekateri sindikati 



 

 

7 

Seminarji o osveščanju na področjih nediskriminacije in enakosti namenjeni organizacijam civilne družbe 
 

sodelujejo s Svetovnim slovenskim kongresom, organizacijo slovenskih imigrantov, 
skozi to organizacijo pa so v kontaktu s sindikati iz drugih držav po vsem svetu.    
 
12. Ali delujejo na mednarodni ravni (kampanje, delo na primerih, drugo)? 
 
V nekaterih primerih organizacije delujejo tudi na mednarodni ravni. Npr. organizaciji 
Škuc LL in Legebitra sta aktivni na mednarodni ravni na področju preprečevanja 
homofobije. Organizacije, kot je Amnesty International, stalno delujejo na mednarodni 
ravni. Organizacije, ki predstavljajo nepriznane etnične manjšine, nasprotno, imajo 
manj izkušenj z delom na mednarodni ravni. V nekaterih primerih sindikati delujejo na 
mednarodni ravni, vendar predvsem v okviru mednarodnih sindikalnih organizacij 
(npr. FEMS) ali preko pošiljanja predstavnikov na seje mednarodne organizacije 
dela.   
 
13. Ali lahko delajo v angleškem jeziku? 
 
Organizacije, ki ne morejo delati v angleškem jeziku (oziroma katerih znanje 
angleščine je omejeno), so predvsem romske organizacije in društva upokojencev. 
Druge nevladne organizacije so večinoma sposobne delati v angleškem jeziku.  
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2 Znanje nevladnih organizacij in sindikatov na področju boja proti 
diskriminaciji 

 
14. Kakšne aktivnosti opravljajo? 
 
Delo nevladnih organizacij, ki se v Sloveniji ukvarjajo z nediskriminacijo, se razlikuje 
glede na njihove ciljne skupine. Večina organizacij, ki delujejo na področju: 
 
• etnične pripadnosti ali rase in vere ali prepričanja, se ukvarja s spremljanjem, 

poročanjem, zagovorništvom, pravnim svetovanjem in zastopanjem, 
svetovanjem, lobiranjem, kulturnimi aktivnostmi in podporo svojim članom. 

• hendikepa – z zagovorništvom in podporo svojim članom, zakonodajnimi 
iniciativami, zagotavljanjem in organiziranjem storitev, spreminjanjem javnega 
razumevanja hendikepa, spreminjanjem razdeljevanja loterijskih sredstev, 
promocijo pravic posameznikov, zagotavljanjem pomoči, zagotavljanjem 
politične participacije in športnimi aktivnostmi.  

• starosti – s športnimi in kulturnimi aktivnostmi, podporo članom, zagotavljanjem 
politične participacije; 

• spolne usmerjenosti – z zagovorništvom, osveščanje, lobiranjem in podporo 
članom. 

 
15. Ali vlagajo pritožbe zaradi diskriminacije? 
 
Na splošno nevladne organizacije ne vlagajo pogosto pritožb zaradi diskriminacije, 
vendar pa se je v zadnjih letih osveščenost o pomenu vlaganja pritožb povečala. 
NVO se večinoma ukvarjajo s primeri diskriminacije v obliki nudenja podpore. Zaradi 
nezadostnih informacij se žrtve ali potencialne žrtve ne obračajo pogosto po pomoč 
na nevladne organizacije, temveč uporabljajo (če sploh) druge poti. Sindikati pa, 
nasprotno, vlagajo pritožbe zaradi diskriminacije, saj večina sindikatov nudi pravno 
pomoč svojim članom na področju delovnega prava. 
 
16. Ali se osredotočajo na svojo lastno skupnost? 
 
Večina nevladnih organizacij, še posebej tistih, ki temeljijo na članstvu, se osredotoča 
na svoje člane. Organizacije s širšim obsegom aktivnosti (npr. Slovenska filantropija, 
Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Škuc, Amnesty 
International, itd.) delajo z in za več marginalnih skupin. Sindikati delujejo v korist 
svojih članov in načeloma so samo člani upravičeni do pravne pomoči. Če nečlan 
zaprosi za pravni nasvet, mu je ta zagotovljen po včlanitvi. V zadnjem času je 
povečana aktivnost Zveze svobodnih sindikatov na področju varstva pravic delavcev 
migrantov.    
 
17. Ali opravljajo delo na primerih? 
 
Delo na primerih je zelo slabo razvito. Obstajajo tri organizacije, ki nudijo pravno 
svetovanje, vključno s svetovanjem v primerih diskriminacije: Pravno-informacijski 
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center nevladnih organizacij – PIC, Primorski pravni center in PIP – Pravno 
informacijska pisarna Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Nekatere 
posamezne organizacije so v zadnjih letih aktivnejše na področju dela na primerih, 
čeprav to ni njihova primarna aktivnost, kot npr. Mirovni inštitut in Legebitra. Pri 
sindikatih je delo na primerih ena od njihovih osrednjih aktivnosti. 
 
18. Ali za delo na primerih dobijo sredstva od države? 
 
Državna sredstva za financiranje dela na primerih so skoraj neobstoječa. 
Organizacije morajo sredstva za tovrstno delo zagotoviti iz projektov, kar ni 
preprosto, saj tovrstni razpisi skoraj ne obstajajo. Država na splošno nudi brezplačno 
zastopanje oseb, ki si ne morejo privoščiti odvetnika, preko sistema brezplačne 
pravne pomoči, ki ga pod enakimi pogoji kot odvetniki, vendar v omejenem obsegu 
(zgolj pravno svetovanje, brez zastopanja) lahko opravljajo tudi nekatere nevladne 
organizacije (denimo PIC in PIP, omenjena v prejšnjem odgovoru). V praksi takšnega 
svetovanja po zadnji spremembi zakona (2008), ko je pravno svetovanje omogočeno 
le osebam, ki izpolnjujejo finančni in premoženjski cenzus, ni več. Sindikati za delo 
na primerih ne dobijo državnih sredstev. Svojo svetovalno dejavnost plačujejo iz 
članarin svojih članov. 
 
19. Ali to vključuje pravno zastopanje? 
 
Sistem brezplačne pravne pomoči vključuje zastopanje preko odvetnikov. Pravno 
svetovanje pri sindikatih vključuje zastopanje pred sodišči.   
 
20. Ali se nevladne organizacije / sindikati lahko udeležujejo upravnih ali sodnih 

postopkov namesto ali v podporo žrtev diskriminacije? 
 
V civilnih postopkih pred okrajnimi sodišči ter v upravnih postopkih lahko žrtev 
zastopa kdorkoli, ki ima polno poslovno sposobnost, torej katerakoli polnoletna 
oseba, ki nima omejene poslovne sposobnosti. V civilnih postopkih pred okrožnimi 
sodišči pa žrtev lahko zastopa samo oseba, ki je opravila državni pravniški izpit ali 
odvetnik. Teoretično bi bilo torej možno, da bi se nevladne organizacije vključevale v 
postopke na strani žrtev v upravnih in nekaterih sodnih postopkih. Nevladne 
organizacije imajo prav tako možnost sodelovati v postopkih kot stranski intervenient 
na strani tiste stranke, za katere zmago so zainteresirane. Prav tako lahko zastopajo 
žrtev v kazenskem postopku (v katerem žrtev nastopa kot priča in ni stranka 
postopka). Vendar pa se nevladne organizacije teh možnosti ne poslužujejo zaradi 
pomanjkanja znanja ali sredstev. Posamezniki v primeru zastopanja s strani 
nevladne organizacije pričakujejo, da bo le-ta primer vodila na način, da žrtvi ne bo 
potrebno sodelovati v sodnem postopku. Predstavniki sindikata lahko zastopajo 
stranke v postopkih pred delovnim sodiščem.  
 
21. Ali NVO / sindikati lahko uporabljajo actio popularis, če so te dovoljene po 

nacionalni zakonodaji? 
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Tožbe vrste actio popularis niso predvidene v slovenskem pravnem redu. Vse 
pritožbe morajo biti individualizirane, lahko pa vključujejo več žrtev. 
 
22. Ali opravljajo drugo praktično delo (npr. pomoč žrtvam ali potencialnim žrtvam, 

socialna pomoč, itd)?   
 
V primerih diskriminacije na podlagi starosti ali hendikepa nevladne organizacije 
opravijo veliko praktičnega dela v obliki socialne in praktične pomoči in zagotavljanja 
boljših življenjskih pogojev. V primeru diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, 
rasne ali etnične pripadnosti ter vere ali prepričanja, nevladne organizacije delujejo 
kot podporne skupine za žrtve ali potencialne žrtve. Organizacije, ki delujejo na 
področju rasne ali etnične pripadnosti, organizirajo delavnice za otroke in učitelje. 
Nekatere organizacije, ki delujejo na področju hendikepa, v okviru programov 
socialne asistence razvijajo zagovorniške strategije in programe samouresničitve. 
Zveza delovnih invalidov, ki ima najštevilčnejše članstvo oseb s hendikepom (cca. 
61.400) v svojem programu poleg podpore nudi tudi brezplačno pravno pomoč svojim 
članom, ki jo izvaja PIC. Sindikati svojim članom ne nudijo le pravnih nasvetov, 
temveč tudi zagovorništvo (npr. mediacijo, mirno reševanje sporov, informiranje 
delodajalcev o nezakonitosti njihovega ravnanja).     
 
23. Ali zagovarjajo spremembe v zakonodaji in politikah? 
 
Zagovorništvo je osnovna komponenta aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne 
organizacije. Zaradi rigidnega sistema, v katerem so se znašle marginalizirane 
skupine, je ta komponenta potrebna, treba pa jo je še izboljševati. Medtem ko je 
zagovorništvo na večini področij usmerjeno k jasnim ciljem, je potrebno jasne cilje na 
področju boja proti diskriminaciji zaradi starosti še določiti.  
 
Sindikati kot socialni partnerji v pogajanjih z vlado so pogosto vabljeni, da predložijo 
pripombe na predlagano zakonodajo na področju zaposlovanja, pa tudi na področju 
nediskriminacije. 
 
24. Kakšni so njihovi odnosi z vlado? 
 
V letu 2001 je bil ustanovljen CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij. Ena od glavnih nalog te organizacije je spodbujati razvoj 
nevladnih organizacij in lobirati za izboljšanje položaja nevladnih organizacij v 
Sloveniji glede njihovega financiranja in trajnosti. Center je za delovanje dobil tudi 
državna sredstva. Sodelovanje z vlado je na ta način postalo bolj urejeno, vendar pa 
so priporočila nevladnih organizacij še vedno le redko sprejeta. Kakovost 
sodelovanja je odvisna od posameznega področja delovanja nevladnih organizacij, 
pa tudi od posamezne organizacije oziroma pristojnega vladnega resorja.  
 
Odnosi med vlado in večino sindikatov so neredko napeti, mnenji obeh strani sta 
pogosto soočeni v javnosti, sindikati pa se pogosto pritožujejo, da jih vlada ne 
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upošteva. Vseeno pa je vpliv sindikatov na proces odločanja še vedno ocenjen kot 
močan. 
 
25. Z lokalnimi oblastmi ali občinami? 
 
Odnosi z lokalnimi oblastmi so primerljivi z odnosi do centralne oblasti, ker pa imajo 
lokalne oblasti omejeno pristojnost in namenjajo manj sredstev za civilno družbo, 
negativni odnosi ne dosežejo enake ravni kot pri vladi. Vendar pa so v primeru 
Romov odnosi z lokalnimi skupnostmi navadno slabši kot s centralno vlado, saj so 
lokalne oblasti pristojne za urejanje vsakodnevnih vprašanj, ki izhajajo iz 
diskriminatornega odnosa do Romov (še posebej v jugovzhodnem delu Slovenije, 
kjer je sodelovanje z lokalnimi oblastmi slabše).     
 
26. Kakšni so odnosi sindikatov z organizacijami delodajalcev? 
 
Odnosi sindikatov z združenji delodajalcev so odvisni od vrste sindikata. Nekateri 
med njimi imajo le bežne odnose, ki so nujni, ker delujejo v isti panogi, drugi pa imajo 
tesnejše delovne odnose in skupaj organizirajo dogodke, izobraževanja itd. Odnosi 
se spreminjajo tudi glede na gospodarsko situacijo v državi. Z gospodarsko krizo so 
na trenutke ti odnosi postajali bolj zaostreni.   
 
27. Ali imajo stike s specializiranimi telesi / ombudsmanom? 
 
V splošnem sodelovanje z Varuhom človekovih pravic obstaja na ravni izmenjave 
informacij med Varuhom in nevladnimi organizacijami in na ravni sodelovanja pri 
skupnih dogodkih. Varuh se v ta namen pogosto obrača na nevladne organizacije, ki 
delujejo na različnih področjih, in obratno. Področje diskriminacije pa trenutno ni med 
Varuhovimi prioritetami, tako da se sodelovanje diskriminacije dotika le posredno, 
prek sodelovanja na drugih področjih (denimo begunci, izbrisani ipd.).  Specializirana 
telesa sodelujejo z NVO le glede tematik, ki so v njihovem mandatu. V skladu z 
Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja, s katerim sta bili v 
nacionalno pravo preneseni direktivi 2000/43/ES in 2000/78/ES, je bil ustanovljen 
Svet za uresničevanje načela enakega obravnavanja. Sestavljen je iz predstavnikov 
pristojnih ministrstev, vladnih teles, strokovnih organizacij in štirih predstavnikov 
NVO. Sodelovanje z Zagovornikom načela enakosti, pristojnim za obravnavanje 
pritožb o primerih domnevne diskriminacije, je od nastopa funkcije trenutnega 
zagovornika Boštjana Vernika Šetinca močnejše, pred tem je bilo sodelovanja manj. 
Sodelovanje z Uradom za enake možnosti je občasno. Sindikati z Varuhom in 
specializiranimi telesi ne sodelujejo intenzivno. 
 
28. Kakšne kvalifikacije ima osebje? 
 
V večini organizacij so kvalifikacije osebja praviloma slabe zaradi pogosto slabo 
plačanih delovnih mest. Vendar je situacija različna glede na to, kakšna je finančna 
stabilnost organizacije in njen status. Kvalifikacije osebja v organizacijah, ki 
predstavljajo nepriznane etnične manjšine, so praviloma nizke, občasno tudi 
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neprimerne za nekatere naloge v programu organizacij. Izobrazbena struktura in 
znanje članov romskih organizacij odraža siceršnjo situacijo na tem področju, kar 
pomeni, da je njihova izobrazba pogosto nizka in da je osebje pomanjkljivo 
usposobljeno. Obstajajo težave s sporazumevanjem v slovenskem jeziku, še 
pogosteje pa tudi v angleškem in drugih tujih jezikih, zaradi česar prihaja do stalnega 
pomanjkanja usposobljenih kadrov. V zadnjih letih je na področju usposabljanja 
veliko naredila krovna organizacija CNVOS, ki je brezplačno nudila najrazličnejša 
usposabljanja na področjih, pomembnih za delo nevladnih organizacij (prijavljanje 
projektov, vodenje finance, strateško planiranje ipd.). Sindikati pa na splošno 
zaposlujejo visoko kvalificirane ljudi, vključno s pravniki specializiranimi za delovno in 
socialno pravo.     
 
29. Kakšnega izobraževanja na področju nediskriminacije je bilo deležno osebje? 
 
Na področju nediskriminacije je bilo izvedenih že precej seminarjev za NVO, vključno 
s seminarji leta 2005 in 2007 v organizaciji Mirovnega inštituta v okviru projekta 
Mapping Capacity, in v letu 2006 serija seminarjev v organizaciji Varuha človekovih 
pravic in Inštituta Ludwig Boltzmann z Dunaja. Nekaj predstavnikov NVO se je 
udeležilo proti-diskriminacijskih seminarjev v tujini, kot je na primer SOLID trening v 
Budimpešti.  
  
Sindikati so bili prav tako deležni usposabljanj na področju nediskriminacije (nekaj jih 
je denimo organiziral Škuc LL, nekaj Mirovni inštitut). Sindikati informacije o 
nediskriminaciji pridobivajo tudi v okviru splošnih izobraževanj s področja delovnega 
prava. 
 
30. Ali je osebje usposobljeno za pisanje predlogov za financiranje projektov in za 

poročanje? 
 
Številna izobraževanja na temo pisanja projektov in pridobivanja financiranja je v 
zadnjih letih izvedel CNVOS; udeležili so se jih številni predstavniki nevladnih 
organizacij. Veliko osebja v nevladnih organizacijah, ki so odvisne od projektnega 
financiranja, ni formalno usposobljenega za zbiranje sredstev, temveč so se tega 
naučili s pomočjo lastnih izkušenj ali izkušenj svojih kolegov ali nadrejenih. Zaradi 
pomanjkanja sredstev, ki so na voljo, nevladne organizacije tekmujejo za sredstva in 
redko delijo izkušnje na tem področju. Sindikati so le v manjšem delu usposobljeni za 
pripravo predlogov projektov, saj večina njihovih sredstev izvira iz članarin.    
 
31. Kako ocenjujejo svoj uspeh in kakovost svojega dela na področju 

nediskriminacije? 
 
Ustaljeni mehanizmi ocenjevanja dela na področju boja proti diskriminaciji ne 
obstajajo. Obstajajo le mehanizmi, ki so predvideni za določene projekte, ne pa za 
splošno situacijo. Nekatere organizacije (še posebej mednarodne) in sindikati imajo 
svoje lastne notranje mehanizme ocenjevanja.   
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3 Potrebe in težave nevladnih organizacij, ki delajo na področju boja proti 
diskriminaciji 

 
32. Kateri je glavni problem nevladnih organizacij / sindikatov na področju boja proti 

diskriminaciji? 
 
Glavni problemi NVO in sindikatov so pomanjkanje osebja in sredstev za zaposlitev 
novega osebja, da bi lahko pričeli izvajati aktivnosti na področju nediskriminacije. Za 
NVO je problem tudi pomanjkanje kvalifikacij osebja. 
 
33. Ali je pomanjkanje osebja / financiranja / znanj ena glavnih težav, s katerimi se 

srečujejo nevladne organizacije / sindikati na področju boja proti diskriminaciji? 
 
Pomanjkanje trajnega financiranja, pomanjkanje državnega financiranja, neobstoj 
zasebnega financiranja in odvisnost od projektnega financiranja so največji problemi 
NVO. Glede na to, da morajo biti vsi stroški predvideni vnaprej, ni na voljo sredstev 
za nepredvidene dogodke. Da bi pridobili zadostna sredstva za svoje delo, NVO 
pogosto pripravljajo preveč ambiciozne projekte, ki jih je težko izvesti z obstoječim 
osebjem v omejenem času. Za sindikate je večji problem pomanjkanje zaposlenih kot 
pa pomanjkanje sredstev (vendar če bi želeli razširiti svojo dejavnost, bi bil problem 
tudi v pomanjkanju sredstev). 
 
34. Ali je dejstvo, da je osebje pomanjkljivo usposobljeno, ena glavnih težav, s 

katerimi se srečujejo nevladne organizacije / sindikati na področju boja proti 
diskriminaciji? 

 
Pomanjkanje potrebnega znanja je prav tako eden glavnih problemov nevladnih 
organizacij, kar je povezano s pomanjkanjem sredstev. Organizacije lahko pokrijejo 
svoje stroške, ne morejo pa poslati svojega osebja na izobraževanje oziroma na 
nadaljnje šolanje ali specializacije, kar bi bilo še bolj potrebno. Organizacije tudi ne 
morejo zaposliti osebe, ki bi se ukvarjala samo z vprašanjem diskriminacije. Osebje 
mora opravljati delo na področju nediskriminacije poleg svojih siceršnjih nalog. 
Največji problem pri sindikatih je, da nediskriminacije še vedno niso identificirali kot 
področje, na katerem bi lahko bili bolj aktivni.   
 
35. Kakšno usposabljanje potrebujejo nevladne organizacije / sindikati, da bi lahko 

opravljale svoje delo tako, kot bi želele? 
 
NVO in sindikati najbolj potrebujejo izobraževanje o a) prepoznavanju diskriminacije, 
b) zakonodaji na področju nediskriminacije, in c) orodjih in mehanizmih, ki so na voljo 
za boj proti diskriminaciji. NVO potrebujejo tudi trening o zbiranju sredstev, da bi 
zagotovile trajnost svojega delovanja, informacijo o možnostih za financiranje 
dejavnosti.    
 
36. Ali je osebje dovolj usposobljeno na področju nacionalne protidiskriminacijske 

zakonodaje? 
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Nekatere nevladne organizacije so se že udeležile izobraževanja o 
protidiskriminacijski zakonodaji. Večina sindikatov je prav tako dovolj izobraženih na 
temo diskriminacije v delovnem pravu. Tako NVO kot sindikati pa bi potrebovali še 
poglobljeno znanje o dokazovanju, obravnavi primerov, pomembnosti boja proti 
diskriminaciji in spodbujanju žrtev k uporabi pravnih sredstev. 
 
37. Ali je osebje dovolj usposobljeno na področju evropske protidiskriminacijske 

zakonodaje? 
 
Tako NVO kot sindikati so seznanjeni z evropsko protidiskriminacijsko zakonodajo, 
vendar ne dovolj. Glej tudi prejšnje vprašanje.  
 
38. Ali je osebje usposobljeno za svetovanje vladnim institucijam? Za oblikovanje 

predlogov politik? Zakonodajnih predlogov? 
 
Ne, osebje v nevladnih organizacijah ni dovolj usposobljeno za takšne aktivnosti. 
Večinoma se o tem učijo na podlagi lastnih izkušenj ali od svojih sodelavcev. Osebje 
v sindikatih je izučeno za takšne aktivnosti, vendar svojih znanj ne uporablja na 
področju nediskriminacije. 
 
39. Ali morajo »storiti več« za promocijo svoje protidiskriminacijske vloge? 
 
Primarna naloga NVO in sindikatov bi morala biti ne le pomoč ranljivim skupinam in 
pravno svetovanje, temveč tudi promocija enakosti in javno izpostavljanje kršitev. Na 
področju nediskriminacije le malo NVO in sindikatov izvaja takšne aktivnosti. 
 
40. Ali morajo »storiti več« z žrtvami, s strankami ali potencialnimi strankami? 
 
Da, stranke ali potencialne stranke so vir informacij o tem, kje, kdaj in v kakšni obliki 
prihaja do diskriminacije. Nevladne organizacije in sindikati bi se morali bolj 
osredotočiti na sistematično dokumentiranje kršitev in oblikovanja baz podatkov, ki bi 
jih lahko uporabile ob dejavnosti zagovorništva. 
 
41. Ali morajo »storiti več« z vlado – za namen povečanja verodostojnosti in 

izboljšanja položaja?    
 
Nevladne organizacije morajo postati bolj vidne, odločne in zahtevne ter morajo 
stalno opozarjati vlado o nujnosti posvečanja večje pozornosti za to temo. Prav tako 
je nujno delati na izboljšanju položaja NVO. Pogosto se namreč zgodi, da so NVO 
formalno vključene v postopke načrtovanja politik, vendar se jih ne jemlje resno, 
njihova priporočila pa so prezrta. Sindikati so že vključeni v stalen dialog z vlado, saj 
so priznani kot socialni partner v pogajanjih, vendar bi morali nediskriminaciji 
posvečati več pozornosti. 
 
42. Ali bi morali sindikati »storiti več« z delodajalci in podjetji? 
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Bilo bi koristno, če bi sindikati vključili teme o nediskriminaciji na dnevni red z 
namenom osveščanja delodajalcev, da diskriminacija obstaja, da je protizakonita ter 
da bi morala biti preprečena in odpravljena. 
 
43. Bi morale »storiti več« za javno mnenje in ozaveščanje? 
 
Da, upoštevajoč naraščajočo nestrpnost, ksenofobijo in homofobijo bi morale 
nevladne organizacije zagotovo storiti več na področju javnega mnenja. Če bi 
sindikati začeli javno govoriti o diskriminaciji, bi bil boj proti njej uspešnejši.   
 
44. Kaj bi morale razvijati? 
 
Na splošno bi se NVO v Sloveniji morale razviti glede trajnosti, stalnega 
izobraževanja osebja, mreženja, izmenjave informacij z organizacijami doma in v 
tujini, osveščanja javnosti glede mehanizmov in dobrih praks. Sindikati bi morali 
razumeti, da so pomemben dejavnik na področju nediskriminacije pri zaposlovanju. 
Vključiti bi morali temo nediskriminacije na svojo agendo ne le za okoliščini starosti in 
invalidnosti, pač pa tudi za raso, etničnost, vero, prepričanje in spolno usmerjenost. 
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4 Nacionalna zakonodaja na področju nediskriminacije  
 
4.1 Prenos direktiv v nacionalno pravo 
 
Prepoved diskriminacije v Republiki Sloveniji ni nov pojem, saj jo Ustava Republike 
Slovenije vsebuje že vse od osamosvojitve Slovenije.  
 
Določba 14. člena Ustave vsakomur zagotavlja enake človekove pravice in 
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost 
ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Določa tudi, da so vsi pred zakonom enaki. 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je razvilo dokaj obsežno sodno prakso pri 
presojanju zadev na podlagi 14. člena Ustave. Tako je v odločbi številka U-I-284/944 
zapisalo, da  
 
načelo enakosti, določeno v drugem odstavku 14. člena Ustave […] se nanaša na 
vse osebe, katerih pravni položaj ureja zakon. Načelo enakosti je spoštovano le, če 
so v zakonu enaka dejanska stanja ali enaki pravni položaji tudi enako urejeni. Za 
vsako različno urejanje mora imeti zakonodajalec stvarne in razumne razloge. To 
pomeni, da zakonodajalec ne sme ravnati pri urejanju pravnih razmerij samovoljno – 
arbitrarno. Za razlikovanje mora torej obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč 
razlog. Zakonsko razlikovanje je zato skladno z drugim odstavkom 14. člena Ustave 
toliko, kolikor norma obsega vse in samo tiste subjekte, ki so glede na namen zakona 
v enakem položaju.  
 
Poleg tega, da je prepoved diskriminacije na ustavni ravni urejena že od prej, je bilo 
za izpolnitev obveznosti prenosa evropskih proti-diskriminacijskih direktiv št. 
2000/43/ES (znana kot direktiva o rasni enakosti) in 2000/78/ES (znana kot direktiva 
o enakosti pri zaposlovanju) v slovensko notranje pravo potrebno sprejeti poseben 
protidiskriminacijski zakon. Direktivi sta bili v slovensko notranje pravo preneseni s 
krovnim proti-diskriminacijskim Zakonom o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja (ZUNEO, Uradni List RS, 50/2004 in 61/2007), ki je bil sprejet 22. 4. 
2004, dopolnjen pa 22. 6. 2007.  
 
Posamezne določbe za preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu so bile 
vključene tudi v 6. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 42/2002), ki je bil 
sprejet že 24. 04. 2002 (in dopolnjen 29. 10. 2007), veljati pa je pričel 1. 1. 2003. 
Direktiva o enakosti pri zaposlovanju 2000/78/EC (in s tem protidiskriminacijske 
določbe na delovnopravnem področju) je bila torej upoštevana, še preden je bil 
sprejet krovni protidiskriminacijski zakon in še preden je Republika Slovenija postala 
članica EU.  
 

                                                 
4 Ur. l. RS, št. 14/99. 
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Glede na to, da Direktiva o enakosti pri zaposlovanju predvideva tudi sprejem 
pozitivnih ukrepov, je bil v Republiki Sloveniji 1. 5. 2004 sprejet tudi Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki določa pozitivne ukrepe za 
povečanje zaposlovanja oseb s hendikepom. Za zagotovitev pozitivnih ukrepov na 
drugih področjih poleg zaposlovanja pa je bil 16. 11. 2010 sprejet še Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010).    
 
Prenos direktiv v slovensko notranjo zakonodajo je imel sprva nekaj pomanjkljivosti. 
Evropska komisija je v postopku pregledovanja ustreznosti prenosa direktiv 
Republiko Slovenijo namreč opozorila na nekatera področja, glede katerih je prenos 
direktiv ocenila kot neustrezen.5 Z namenom nedvoumnega prenosa določb obeh 
direktiv je bil ZUNEO leta 2007 deloma spremenjen in dopolnjen.6 V letu 2011 in 
2012 je predvidena nova sprememba tega zakona.  
 
ZUNEO se je sprejemal brez ustrezne medijske pozornosti in ob pomanjkanju javnih 
razprav. Posledično v javnosti tudi ni bilo zaslediti vsebinskih reakcij na sprejem 
protidiskriminacijske zakonodaje. Razprava pa se je vsaj v strokovnih krogih 
povečala v času priprave sprememb ZUNEO kot tudi kasneje, ko je kritike doživljala 
predvsem ureditev instituta zagovornika načela enakosti, ki še vedno ni primerna in 
skladna z mednarodnimi standardi (več v nadaljevanju).  
 
V skladu s 13. členom direktive št. 2000/43/ES sta bili ustanovljeni dve telesi za boj 
proti diskriminaciji. Obe sta bili ustanovljeni za namen preprečevanja diskriminacije 
zaradi vseh zakonsko navedenih osebnih okoliščin (in ne le za rasno ali etnično 
poreklo, kot se zahteva z direktivo 2000/43/ES) ter na vseh področjih družbenega 
življenja. To sta Svet vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja in 
Zagovornik oziroma Zagovornica načela enakosti. 
 
                                                 
5 Glede Direktive o enakosti ne glede na raso ali narodnost (2000/43/ES) je Slovenijo opozorila, da: 

zakonodaja ne navaja posebej, da se prepoved diskriminacije glede na raso ali narodnost 
uporablja tudi pri dostopu do samozaposlitve, preskrbe s stanovanji, zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja (ZUNEO omenja varstvo na vseh področjih družbenega 
življenja, kar ni dovolj določno); da prvi odstavek 2. člena ZUNEO ne zagotavlja, da značilnost, 
povezana z raso ali narodnostjo, predstavlja bistveno in odločilno poklicno zahtevo v zadevnem 
posebnem poklicnem okviru niti da mora biti zahteva sorazmerna; da drugi odstavek 3. člena 
ZUNEO zagotavlja zaščito pred povračilnimi ukrepi oziroma viktimizacijo le diskriminirani osebi, ne 
pa tudi pričam ali drugim ljudem, ki pomagajo žrtvi diskriminacije. Glede Direktive o enakosti pri 
zaposlovanju (2000/78/ES) je Evropska komisija Slovenijo opozorila, da je 4. člen ZUNEO 
nepravilno prenesel opredelitev posredne diskriminacije, saj zajema besedilo »posredna 
diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, če na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanja 
postavljajo osebo z določeno osebno okoliščino v manj ugoden položaj…« samo dejanski slabši 
položaj ne pa tudi možni slabši položaj; da slovenska zakonodaja ne navaja izrecno, da se 
prepoved diskriminacije v smislu Direktive nanaša na dostop do samozaposlitve in poklicnega 
usposabljanja; da prvi odstavek 2. člena ZUNEO ne zagotavlja, da značilnost, povezana z razlogi, 
ki jih zajema Direktiva, predstavlja bistveno in odločilno poklicno zahtevo v zadevnem posebnem 
poklicnem okviru, niti da mora biti zahteva sorazmerna; in da drugi odstavek 3. člena ZUNEO 
zagotavlja zaščito pred povračilnimi ukrepi oziroma viktimizacijo le diskriminirani osebi, ne pa tudi 
pričam ali drugim ljudem, ki pomagajo žrtvi diskriminacije. 

6 Uradno prečiščeno besedilo ZUNEO je bilo objavljeno v Uradnem listi RS, št. 93/2007. 
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i)  Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja  
 
Glede na 9. člen Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) je 
bil ustanovljen Svet Vlade za uresničevanje načela enakega obravnavanja (SUNEO).  
 
SUNEO je strokovno in posvetovalno telo Vlade RS, ki je pristojno za spremljanje 
in ocenjevanje položaja posameznih družbenih skupin z vidika uresničevanja 
načela enakega obravnavanja. Njegova naloga je tudi, da pri opravljanju svojih 
nalog sodeluje s pristojnimi državnimi organi in drugimi institucijami na področju 
enakega obravnavanja oseb in preprečevanja diskriminacije na podlagi osebnih 
okoliščin.7 
 
Svet se sestaja približno štirikrat letno, predstavlja pa predvsem priložnost za 
izmenjavo informacij in za izpostavljanje perečih vprašanj na področju 
nediskriminacije.   
 
SUNEO sestavljajo predstavniki oziroma predstavnice posameznih ministrstev in 
vladnih služb, nevladnih organizacij ter strokovnih institucij, ki delujejo na področju 
enakega obravnavanja. V času pisanja tega priročnika teče drugi mandat Sveta, člani 
in pristojnosti pa so opredeljeni s sklepom Vlade RS z dne 17. 9. 2009.8 V njem so 
kot podrobnejše pristojnosti navedene:  
 
• spremljanje izvajanje določb ZUNEO, 
• spremljanje in ocenjevanje položaja posameznih družbenih skupin z vidika 

uresničevanja načela enakega obravnavanja, 
• dajanje pobude za sprejetje predpisov in ukrepov, potrebnih za uresničevanje 

načela enakega obravnavanja, 
• dajanje pobude za pospeševanje izobraževanja, ozaveščanja in raziskovanja 

na področju enakega obravnavanja oseb, 
• seznanjanje z delom zagovornice oziroma zagovornika načela enakosti, 
• delovanje kot posvetovalno telo v okviru programa PROGRESS za področje 

prepovedi diskriminacije in področje raznolikosti. 
 

ii) Zagovornik / Zagovornica načela enakosti 
 
Zagovornik načela enakosti je drug organ, ki je bil v cilju boja proti diskriminaciji 
ustanovljen v okviru Urada za enake možnosti. Njegovo vlogo in pristojnosti 
opredeljujejo določbe 11. – 21. člena ZUNEO.  
 
Glavna pristojnost zagovornika je obravnava primerov domnevnih kršitev 
prepovedi diskriminacije. 
 

                                                 
7 2. odstavek 9. člena ZUNEO.  
8  Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za 

uresničevanje načela enakega obravnavanja, Vlada Republike Slovenije, 17. 9. 2009.  
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Namen obravnave primerov domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije je predvsem 
v odkrivanju in opozarjanju obstoja diskriminacije. Zagovornik oziroma zagovornica v 
ta namen daje splošne informacije in pojasnila v zvezi z diskriminacijo, pri obravnavi 
primera opozarja na ugotovljene nepravilnosti ter priporoča, kako te odpraviti, v 
drugih postopkih za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo pa 
diskriminiranim osebam nudi pomoč. Poleg tega ZUNEO predvideva, da če bi število 
primerov, njihova zahtevnost ali posebnosti glede na določeno osebno okoliščino to 
zahtevali, se lahko za posamezno osebno okoliščino (na primer za invalidnost ipd.) 
ustanovi poseben zagovornik oziroma zagovornica (11. člen ZUNEO). 
 
Zagovornik načela enakosti kot institut dejansko ni organ, pač pa je uradniško 
delovno mesto, za katerega veljajo predpisi za sistem javnih uslužbencev. 
Zagovornik se imenuje za obdobje petih let, za imenovanje pa mora kandidat 
izpolnjevati pogoje univerzitetne izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri ali 
izobrazbo iste smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 
uresničevanja načela enakega obravnavanja ali človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin.9 Zagovornik je državni uradnik, zaposlen pri Uradu Vlade RS za enake 
možnosti, mnenja, ki jih sprejme o pobudah, pa niso zavezujoča. Zagovornik tudi 
nima nikakršnih preiskovalnih pooblastil in je odvisen od tega, kar so mu stranke 
pripravljene povedati v postopku. Ker je zagovornik ena sama oseba, vse pobude 
obravnava sam in nima podpornega oseba oziroma sodelavcev, s katerimi bi lahko 
sodeloval. Več informacij o postopku obravnave pobude zagovorniku se nahaja v 
nadaljevanju v poglavju o postopkih, ki jih je mogoče sprožiti v primeru diskriminacije.   
 
Postavlja se vprašanje, ali organi, ustanovljeni v Sloveniji, izvajajo navedene naloge 
oziroma ali jim za to, da bi jih izvajali, zakon sploh daje pristojnosti in zagotavlja 
druge možnosti. 
 
Direktiva št. 2000/43/ES v 2. odstavku 13. člena določa naloge, ki jih morajo 
opravljati organi, ki so v skladu s to direktivo ustanovljeni za področje diskriminacije. 
Te naloge so:  
 

  dajanje neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije pri uveljavljanju njihovih tožb zaradi 
diskriminacije, ne da bi s tem posegali v pravico žrtev in združenj, organizacij ali 
drugih pravnih subjektov, 

  izvajanje neodvisnih pregledov v zvezi z diskriminacijo, 
    objavljanje neodvisnih poročil in sestavljanje priporočil glede vseh zadev v zvezi s 

tako diskriminacijo. 
 
Ugotoviti je mogoče, da se očiten problem kaže predvsem izvajanje neodvisnih 
pregledov v zvezi z diskriminacijo ter pri objavljanju poročil. Da bi zagovornik lahko 
izvajal preglede neodvisno, bi moral najprej delovati v okviru drugega organa in 
nikakor ne pri organu, podrejenem Vladi RS. Da bi lahko izvajal preglede, bi moral 

                                                 
9 3. odstavek 11.a člena ZUNEO. 
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imeti za to ustrezne (denimo inšpekcijske) pristojnosti, ki pa jih nima. Problem se 
pojavlja tudi na področju obveznosti objavljanja poročil, saj takšnih poročil zagovornik 
po zakonu ni niti dolžan, po zmožnosti pa sposoben pripravljati, saj za to kot ena 
sama oseba nima kapacitet. Nobene od teh dveh nalog tudi ne opravlja SUNEO, 
zato je iz navedenega mogoče potegniti samo sklep, da zakonska ureditev v Sloveniji 
ne izpolnjuje zahtev navedene direktive.  
 
Druge pomembne rešitve iz Zakona o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja 
   
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) poleg novih organov 
tudi sicer uvaja mnoge novosti na področje zaščite pred diskriminacijo: 
 
 ZUNEO izrecno prepoveduje posredno in neposredno diskriminacijo, 

nadlegovanje kot obliko diskriminacije in navodila za diskriminiranje kot obliko 
diskriminacije.10 

 Opredeljuje področja, na katerih je diskriminacija prepovedana, ki so zlasti:  
- pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z 

izbirnimi merili in pogoji zaposlovanja ne glede na vrsto dejavnosti in na 
vseh ravneh poklicne hierarhije, vključno z napredovanjem,  

- dostop do vseh oblik in do vseh ravni karierne orientacije in svetovanja, 
poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, nadaljnjega 
poklicnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno z delovno prakso,  

- zaposlitveni pogoji in pogoji dela, vključno s prenehanjem pogodbe o 
zaposlitvi in plačami,  

- članstvo in vključevanje v organizacijo delavcev ali delodajalcev ali vsako 
organizacijo, katere člani ali članice opravljajo določen poklic, vključno z 
ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije,  

- socialna zaščita, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom,  
- socialne ugodnosti,  
- izobraževanje,  
- dostop do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in 

preskrbo z njimi.11 
• Opredeljuje temelje, zaradi katerih je diskriminacija prepovedana – osebne 

okoliščine kot so spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, vera ali prepričanje, 
hendikep, starost, spolna usmerjenost ali drugo osebno okoliščino). Te 
okoliščine so zastavljene širše od tistih, ki so opredeljene v direktivah. Slovenija 
je namreč v Ustavi že pred prenosom direktiv v domačo zakonodajo na ustavni 
ravni nudila širši obseg varstva, ki ga po prenosu direktiv v domačo zakonodajo 
ni bilo dovoljeno zožiti.12  

                                                 
10 4. in 5. člen ZUNEO.  
11 2. člen ZUNEO.  
12 Ibid.  
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• Prepoveduje viktimizacijo (povračilne ukrepe) – diskriminirana oseba in osebe, 
ki ji pomagajo, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam zaradi 
svojega ukrepanja.13  

• Dovoljuje posebne ukrepe, ki jih sestavljajo pozitivni ukrepi in spodbujevalni 
ukrepi. Pozitivni ukrepi so ukrepi, ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih 
meril in pogojev dajejo prednost osebam z določeno osebno okoliščino in se 
uporabijo v primerih, ko obstaja očitno nesorazmerje v zastopanosti oseb z 
določeno osebno okoliščino. Spodbujevalni ukrepi pa so ukrepi, ki dajejo 
posebne ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude za osebe v manj ugodnem 
položaju.14 

• Opredeljuje dolžnost državnih organov, da na področju preprečevanja 
diskriminacije sodelujejo s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami.15  

• Poleg uvedbe novih organov in postopkov dovoljuje tudi uporabo drugih 
upravnih in sodnih postopkov v primerih diskriminacije – diskriminirane 
osebe lahko zahtevajo obravnavo kršitve v sodnih in upravnih postopkih ter 
pred drugimi pristojnimi organi pod pogoji in na način, določen v zakonu, in 
imajo pravico do odškodnine po splošnih pravilih civilnega prava.16 

• Prenaša del dokaznega bremena na kršitelja – kadar v upravnih in sodnih 
postopkih diskriminirana oseba navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je 
bila kršena prepoved diskriminacije, mora domnevni kršitelj oziroma kršiteljica 
dokazati, da v obravnavanem primeru ni kršila načela enakega obravnavanja 
oziroma prepovedi diskriminacije.17 

• Povečuje vlogo nevladnih organizacij glede sodelovanja v postopkih – nevladne 
organizacije lahko v skladu z zakonom sodelujejo v sodnih in upravnih 
postopkih, ki jih sprožijo diskriminirane osebe zaradi kršitve prepovedi 
diskriminacije.18 

• Opredeljuje sankcije za kršitelje.19 Več o problemu sankcioniranja kršiteljev v 
nadaljevanju.  

 
Zakon o delovnih razmerjih v 6. členu še posebej prepoveduje diskriminacijo pri 
zaposlovanju in delu:  
 
• Prepoved neenakega obravnavanja: Delodajalec ne sme iskalca zaposlitve 

pri zaposlovanju ali delavca v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi postavljati v neenakopraven položaj zaradi 
spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, 
verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu, 

                                                 
13 2. odstavek 3. člena ZUNEO.  
14  6. člen ZUNEO.  
15  8. člen ZUNEO.  
16  1. odstavek 22. člena ZUNEO. 
17  2. odstavek 22. člena ZUNEO. 
18  23. člen ZUNEO.  
19  24. in 25. člen ZUNEO.  
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nacionalnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega 
stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.20 

• Enakopravnost spolov: Ženskam in moškim morajo biti zagotovljene enake 
možnosti in enaka obravnava 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.21 

• Prepoved različnih vrst diskriminacije: Prepovedana je neposredna, kot tudi 
posredna diskriminacija, zaradi spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja 
oziroma invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti in 
nacionalnega porekla. Posredna diskriminacija obstaja, če navidezno nevtralne 
določbe, kriteriji in praksa učinkujejo tako, da postavljajo osebe določenega 
spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega ali 
drugega prepričanja, spolne usmerjenosti ali nacionalnega porekla v slabši 
položaj, razen če so te določbe, kriteriji in praksa objektivno upravičeni ter 
ustrezni in potrebni.22 

• Deljeno dokazno breme: Če kandidat oziroma delavec v primeru spora navaja 
dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je kršena prepoved diskriminacije zaradi 
okoliščin iz prejšnjega odstavka, je dokazno breme, da različno obravnavo 
opravičujejo vrsta in narava dela, na strani delodajalca.23 

• Odškodninska odgovornost: V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je 
delodajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih 
pravilih civilnega prava.24 

 
Slovenska zakonodaja torej na nekaj mestih zagotavlja širši obseg zaščite pred 
diskriminacijo: diskriminacija ni prepovedana le na področjih, zapovedanih z 
direktivama, temveč na vseh področjih družbenega življenja. Diskriminacija ni 
prepovedana le na osnovi petih osebnih okoliščin, določenih z direktivama, temveč 
na katerikoli osebni okoliščini. Pridobitev novih zakonov je tudi v tem, da enakost ni 
več zagotovljena le z Ustavo (kot je bila doslej v 14. členu), pač pa tudi na 
zakonski ravni, kar lahko okrepi sodno varstvo v primerih kršitev z diskriminacijo.  
 
Na diskriminacijo v vseh državah sveta, vključno s Slovenijo, so opozarjale in še 
vedno opozarjajo mnoge mednarodne institucije. Med temi institucijami so še posebej 
pomembni odbori, ki delujejo v okviru Organizacije združenih narodov in ki so bili 
ustanovljeni z mednarodnimi konvencijami.25  
 
Ti odbori so:  

                                                 
20  1. odstavek 6. člena ZDR.  
21 2. odstavek 6. člena ZDR.  
22 3. odstavek 6. člena ZDR.  
23 4. odstavek 6. člena ZDR.  
24 5. odstavek 6. člena ZDR.  
25 Poročila Slovenije o uresničevanju konvencij Združenih narodov in poročila Odborov Združenih 

narodov s priporočili Sloveniji se nahajajo v slovenščini na spletni strani 
http://www.gov.si/mzz/zunanja_poli/lovekove_prav.html#links.  

http://www.gov.si/mzz/zunanja_poli/lovekove_prav.html%23links
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• Odbor za človekove pravice (Human Rights Committee – HRC, ki je bil 
ustanovljen z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah); 

• Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice (Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights – CESCR, ki je bil ustanovljen z 
Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah); 

• Odbor za odpravo rasne diskriminacije (Committee on Elimination of Racial 
Discrimination – CERD, ki je bil ustanovljen s Konvencijo za odpravo vseh oblik 
rasne diskriminacije); 

• Odbor za odpravo diskriminacije žensk (Committee on Elimination of 
Discrimination against Women – CEDAW, ki je bil ustanovljen s Konvencijo o 
odpravi diskriminacije žensk); 

• Odbor za pravice otroka (Committee on the Rights of the Child – CRC, ki je bil 
ustanovljen s Konvencijo o pravicah otroka);  

• Odbor proti mučenju (Committee against Torture – CAT, ki je bil ustanovljen s 
Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju). 

 
Ti odbori nadzorujejo izvajanje konvencij ter pregledujejo periodična poročila držav 
podpisnic konvencij o tem, kakšna je raven spoštovanja pravic, zaščitenih z 
navedenimi konvencijami. Vlada Republike Slovenije je namreč vsakih nekaj let 
dolžna poročati odborom o ravni spoštovanja človekovih pravic na področjih, ki jih 
konvencije urejajo.  
 
Pomemben organ je tudi Svet za človekove pravice (Human Rights Council, ki je 
relativno nov in izvaja univerzalne periodične preglede spoštovanja človekovih pravic 
v posameznih državah. Posebnost tega organa je, da državi, ki je podvržena 
univerzalnemu periodičnemu pregledu, druge države (in ne sam organ) dajejo 
priporočila o potrebnih ukrepih.  
 
Glede poročil Slovenije so odbori izpostavili naslednje probleme:  
 
CEDAW:  
• opozarja na diskriminacijo romskih žensk;  
• poziva slovensko vlado, naj bolj natančno zbira podatke o diskriminaciji, na 

podlagi katerih bo mogoče narediti podrobne analize in ugotoviti, kakšna je 
stopnja diskriminacije.  

 
CERD:  
• opozarja na pomanjkljivost ureditve pravnega statusa nepriznanih manjšin 

narodov iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, torej Albancev, Bošnjakov in 
Bosancev, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev, Muslimanov, Srbov;  

• opozarja na diskriminacijo Romov na vseh področjih družbenega življenja, še 
posebej pa opozarja na problem, da Slovenija Rome deli na podskupine 
(avtohtoni in neavtohtoni), za to delitev pa po mnenju odbora ni upravičene 
podlage; 
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• opozarja na neurejen položaj izbrisanih, to je ljudi iz drugih republik nekdanje 
Jugoslavije, ki so bili po osamosvojitvi Slovenije izbrisani iz registra stalnega 
prebivalstva.        

 
HRC (Odbor za človekove pravice):  
• Zadnje poročilo Slovenije je bilo temu odboru predloženo leta 1994, vendar je 

odbor že takrat Slovenijo opozoril na vprašanje pomanjkljive ureditve statusa 
nepriznanih manjšin iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, ki so veliko 
številnejše od priznane madžarske in italijanske manjšine, ki pa imata priznano 
vrsto posebnih pravic z mnogimi področnimi zakoni.   

 
CRC:  
• opozarja na slab položaj otrok izbrisanih prebivalcev Slovenije; 
• opozarja na slab položaj romskih otrok; 
• opaža neenakost otrok pripadnikov nepriznanih manjšin; 
• opozarja na slab položaj invalidnih deklic, ki so v slabšem položaju glede svojih 

možnosti na področju izobraževanja ne le v primerjavi z drugimi otroki, pač tudi 
z invalidnimi dečki.  

 
CAT: 
• opozarja na navedbe, da policija pretirano uporablja silo, zlasti pri pripadnikih 

etničnih manjšin;  
• opozarja, da niso na voljo ločeni statistični podatki o etnično motiviranih 

zlorabah s strani policije in drugih javnih uradnikov. 
 
HRC (Svet za človekove pravice) – države so Slovenijo opozorile: 
• na potrebo po enaki obravnavi istospolnih in heterospolnih partnerjev in 

nadaljnji implementaciji enakih pravic istospolno usmerjenih oseb; 
• potrebo po nadaljnjem izvajanju akcijskega programa ukrepov za pomoč 

Romom in na potrebo po naslovitvi stereotipov in predsodkov o Romih ter 
potrebo po izboljšanju položaja Romov na področju nastanitve, zaposlovanja in 
šolanja; 

• potrebo po krepitvi mehanizmov varstva pred diskriminacijo; 
• potrebo po ukrepih za boj proti predsodkom ter rasni diskriminaciji in nestrpnosti 

prek bolj striktnega pregona uporabnikov sovražnega govora; 
• potrebo po sprejetju ukrepov za vključevanje izbrisanih in njihovo pospešeno 

izvajanje. 
 
Glede na to, da v Sloveniji komentarji in priporočila, ki jih odbori pripravijo po 
obravnavi državnega poročila (ki ga pripravi vlada), ne dosegajo širše medijske 
odmevnosti, vlada v javnosti ne reagira nanje. Izjemoma so nekatere teme, na katere 
ti odbori opozarjajo, deležne večje medijske pozornosti. Ena takšnih tem je na primer 
položaj izbrisanih prebivalcev Slovenije, na katerega opozarja večina odborov ter tudi 
druge države v okviru Sveta za človekove pravice.  
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V Sloveniji je bilo doslej pripravljenih nekaj študij o obstoju dejanskih ovir, ki 
preprečujejo uspešno implementacijo proti-diskriminacijskih direktiv. Na nekatere 
ovire je v svojih letnih poročilih opozarjal Varuh človekovih pravic, ki je v letu 2006 in 
naslednjih izvajal projekt osveščanja o nediskriminaciji »Soočimo se z 
diskriminacijo!«.  
 
V letnih poročilih je Varuh opozarjal na nezadostne pristojnosti zagovornika načela 
enakosti, ter na nezadostno izvajanje še tistih pristojnosti, ki jih zagovornik ima.26 
Varuh človekovih pravic je poleg tega opozoril na neprimerno izvajanje Zakona o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) v delu, ki ureja vlogo 
pristojne inšpekcije. 
 
ZUNEO v 21. in 22. členu namreč določa, da če kršitelj ali kršiteljica ne spoštuje 
priporočil zagovornika oziroma ne poroča, kako je odpravil kršitve in njihove 
posledice, lahko zagovornik odstopi primer pristojni inšpekciji. Šele inšpekcija je 
potem tista, ki lahko izvede inšpekcijski postopek in izda zavezujočo odločbo. Varuh 
pa je opozoril, da se ta postopek pogosto izvaja na način, da če inšpekcija v zadevi, 
ki jo kot prva že obravnava, ugotovi, da bi lahko šlo za diskriminacijo, primer najprej 
odstopi zagovorniku kot organu, ki ga smatra za pristojnega. V takem primeru se 
potem glede na zakonske možnosti lahko zgodi, da primer roma spet nazaj k 
inšpekciji, kar pa je neustrezno in zgolj podaljšuje postopke. Hkrati se vzpostavlja tudi 
vprašanje smiselnosti zagovornika kot zgolj vmesne stopnje do inšpekcijskega 
postopka.27 Nazadnje je na nezadostna pooblastila in neustrezen postopek opozoril 
tudi sam Zagovornik načela enakosti v študiji Obveznosti države pri preprečevanju in 
odpravljanju diskriminacije (ocena varstvenih mehanizmov).28  
 
Navedene pomanjkljivosti so še toliko bolj skrb zbujajoče, ker poleg pojavov 
diskriminacije, na katere so opozorili že odbori Združenih narodov, na obširnost 
diskriminatornih praks in predpisov kažejo tudi številne druge raziskave, izvedene na 
tem področju.  
 
Popis prebivalstva iz leta 2002 kaže, da je 72,3% Romov brezposelnih ter da je 
stopnja brezposelnosti oseb s hendikepom dvakrat višja od povprečne.29 Raziskava, 
opravljena v okviru Mirovnega inštituta leta 2005, kaže, da obstaja pri Romih, ki so 
že bili kaznovani, v primerjavi z večinskim prebivalstvom večja verjetnost, da bodo 
naslednjič kaznovani z nepogojno zaporno kaznijo.30 Iz popisa prebivalstva izhaja 

                                                 
26 Varuh človekovih pravic, Letno poročilo za leto 2008, str. 45.  
27 Varuh človekovih pravic, Letno poročilo za leto 2005, Letno poročilo za leto 2006 in Letno poročilo 

za leto 2008.  
28 Dostopna na 

http://www.zagovornik.net/uploads/media/Porocilo_zagovornika_varstveni_mehanizmi_02.pdf (18. 
7. 2011).  

29 Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002.  
30 Neža Kogovšek, Vloga sodišč pri zagotavljanju spoštovanja načela enakega obravnavanja v 

kazenskih postopkih, v: Enakost in diskriminacija – sodobni izzivi za pravosodje, Mirovni inštitut, 
2005, str. 68. 

http://www.zagovornik.net/uploads/media/Porocilo_zagovornika_varstveni_mehanizmi_02.pdf
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tudi, da več kot 65% Romov nima dokončane osnovne šole, medtem ko je stopnja 
vseh oseb brez dokončane osnovne šole v Sloveniji 7%.31 Pri romskih otrocih 
obstaja 9 x večja vključenost v šole za otroke s posebnimi potrebami kot pri 
neromskih otrocih.32 Pripadniki nepriznanih manjšin poročajo o diskriminatornem 
obravnavanju v času šolanja.33 Raziskava o življenju gejev in lezbijk pa je pokazala, 
da je 53% istospolno usmerjenih oseb že izkusilo psihično in fizično nasilje, do 6% 
jih je izkusilo diskriminacijo na delovnem mestu, do 3% pa jih je zaradi tega izgubilo 
zaposlitev.34 
 
Iz navedenega izhajajo primeri diskriminacije, ki jih direktive ne naslavljajo, naslavlja 
pa jih slovenska zakonodaja, ki je od direktiv širša – denimo v primeru nasilja zunaj 
delovnega mesta, ki ga doživljajo istospolno usmerjeni posamezniki in posameznice.  
 
4.2 Postopki – Upravne in sodne poti za reševanje primerov kršitev 

protidiskriminacijske zakonodaje 
 
Za uveljavljanje zaščite pred diskriminacijo so in morajo biti na voljo različni upravni 
in sodni postopki  – pravna sredstva. Evropsko sodišče za človekove pravice in 
Sodišče Evropskih skupnosti zastopata jasno stališče, da mora biti zaščita temeljnih 
pravic dostopna in učinkovita in ne zgolj teoretična in navidezna.  
 
4.2.1 Diskriminacija pri zaposlovanju in delu 
 
V tem poglavju so navedena pravna sredstva, ki so na voljo na lokalni ali državni 
ravni v primerih diskriminacije pri zaposlovanju in delu zaradi rasne ali etnične 
pripadnosti, vere ali prepričanja, hendikepa, starosti, spolne usmerjenosti ali 
katerekoli druge osebne okoliščine in ki so določena z domačo zakonodajo z 
namenom izvajanja direktiv št. 2000/43/EC in 2000/78/EC. Vse naslednje postopke 
je mogoče uporabiti v primerih diskriminacije pri zaposlovanju in delu. Zaposlovanje 
in delo vključujeta naslednja področja: oglaševanje delovnih mest, zaposlovanje, 
izbor na razpisu, pogoji poslovanja, plačilo, diskriminacija na delovnem mestu, 
kodeksi oblačenja, delovni čas, posebne skupine (npr. delavci s polovičnim delovnim 
časom), disciplinski postopki, napredovanje, prejemki in nagrade, odpust z dela, 
socialni prejemki in pokojnine, dovoljenja in licence ter dostop do poklicnega 
izobraževanja, vključno z izobraževanjem v zaporih. 
 
a) mirna rešitev spora 
 
Ko pri zaposlovanju ali delu pride do situacije, ko dejstva kažejo na obstoj 
diskriminacije, vedno najprej obstaja možnost mirne neformalne rešitve spora. 

                                                 
31 Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002. 
32 Poročilo ECRI za leto 2006.  
33 Admir Baltić, Diskriminacija, ne hvala!, Diskriminacija ba osnovi narodne pripadnosti v Sloveniji in 

kako nanjo pravilno odreagirati, Mirovni inštitut, 2005. 
34 Alenka Švab in Roman Kuhar, Neznostno udobje zasebnosti, Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 

Mirovni inštitut, 2005.   
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Ustaljena praksa je, da se nasprotno stran v sporu naprej pisno pozove, da preneha 
z dejanji, če gre za diskriminatorno ravnanje, ali da odpravi posledice svojega 
ravnanja. Hkrati pa se nasprotno stran lahko opozori, da bodo uporabljena ustrezna 
pravna sredstva, če: 
 
• ne bo prenehala z diskriminatornim ravnanjem, 
• ne bo odpravila posledic diskriminatornega ravnanja ali 
• ne bo ravnala tako, kot bi v skladu z načelom enakega obravnavanja morala 

ravnati.  
 
Na ta način se kršitelju ponudi možnost popraviti njegovo ravnanje. Nasprotni strani 
je tako vedno omogočeno, da se o zadevi izjavi, razreši morebitni nesporazum ali pa 
se, če gre za primer nezavedne diskriminacije, zave svojega diskriminatornega 
ravnanja in odpravi posledice. V primeru, da neformalno pismo ali pogovor ne zaleže, 
še vedno obstaja vrsta drugih postopkov. Nekateri so lahko dragi in dolgotrajni.    
 
b) kolektivna pogajanja sindikatov 
 
Če gre za diskriminacijo pri zaposlovanju in delu in če se na primer izkaže, da so 
vztrajno diskriminirane samo določene skupine ljudi, lahko pogajanja z delodajalci o 
izboljšanju pogojev za te skupine ljudi prevzamejo sindikati.  
 
c) interni pritožbeni postopki zoper delodajalca  
 
Nekateri delodajalci (predvsem večja podjetja) so vzpostavili notranje pritožbene 
postopke, v katerih lahko njihovi zaposleni vlagajo pritožbe zoper ravnanja ali 
opustitve, s katerimi so jim po njihovem mnenju njihovi nadrejeni ali delodajalec kršili 
pravico do enakega obravnavanja.  
 
Pogoji za vlaganje pritožb so ponavadi določeni z internimi pravilniki in se med seboj 
razlikujejo, zato jih je potrebno proučiti v vsakem posameznem primeru.  
 
PRIMER: Takšen postopek bi se npr. lahko uporabil v primeru napredovanja, 
pritožbo pa bi lahko vložila oseba, ki ni napredovala, če bi menila, da je bila do 
napredovanja upravičena, pri tem pa bi obstajala dejstva, ki bi kazala na to, da ni 
napredovala zaradi katere od svojih osebnih okoliščin. Enako bi bilo mogoče storiti v 
primeru, da delodajalec katerega od svojih zaposlenih ne bi poslal na izobraževanje 
z obrazložitvijo, da je ta prestar in da se bo namesto njega izobraževanja udeležil 
mlajši zaposleni.    
 
d) upravni postopki, vključno z inšpektoratom za delo 
 
V primerih kršitve načela enakosti je možno vložiti prijavo na inšpektorat za delo, ki 
nadzoruje izvajanje Zakona o delovnih razmerjih. Ta zakon je v boju proti 
diskriminaciji zelo pomemben, saj izrecno prepoveduje diskriminacijo pri 
zaposlovanju in delu. 
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Ko prejme prijavo, inšpektor za delo opravi postopek po Zakonu o inšpekcijskem 
nadzoru in Zakonu o splošnem upravnem postopku. Po opravljenem postopku izda 
sklep, s katerim odloči, ali je prišlo do kršitve ali ne. Če je prišlo do kršitve 
Kazenskega zakonika, lahko poda kazensko ovadbo. Če je delodajalec storil 
prekršek, lahko inšpektor izvede postopek po Zakonu o prekrških, prepove 
diskriminatorno ravnanje in naloži plačilo denarne kazni.  
 
Zoper sklep, ki ga izda inšpektor, je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o pritožbi pa 
odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Zoper odločbo ministrstva je 
možno v 30 dneh vložiti tožbo na Upravno sodišče in sprožiti upravni spor (glej 
spodaj postopek pred upravnim sodiščem).  
 
Prijavo na inšpektorat lahko vloži vsakdo – tako žrtev kot nevladna organizacija, 
prijava pa je lahko tudi anonimna.  
 
e) sodni postopki 
 
ZUNEO določa, da lahko diskriminirane osebe zahtevajo obravnavo kršitve načela 
enakosti v sodnih in upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi organi pod pogoji 
in na način, določen v zakonu, pravico pa imajo tudi do odškodnine po splošnih 
pravilih civilnega prava.  
 
Preden pa se oseba odloči za sodno varstvo, mora premisliti o zastopanju pred 
sodišči, možnosti za brezplačno pravno pomoč in stroških postopka.  
 
 Zastopanje pred sodišči 
 
Za vlaganje pobud pri zagovorniku načela enakosti, prijav na inšpekcijo, ovadb na 
policijo in tožb pred katerimkoli sodiščem (upravnim, pravdnim, delovnim, socialnim) 
na prvi in drugi stopnji zastopanje ni potrebno oziroma ni nujno. Oškodovanec torej 
za sprožitev takih postopkov ne potrebuje zastopanja odvetnika ali druge osebe, ki je 
opravila pravniški državni izpit. Včasih zadostuje, da se obrne na organizacijo, ki nudi 
pravno svetovanje, osebje pa mu lahko pomaga sestaviti vlogo, pobudo, prijavo ali 
tožbo.  
 
Če se žrtev kljub temu v določene postopke, tudi pred sodišči, ne želi podati sama, 
prav tako pa ne želi pooblastiti odvetnika ali druge osebe, ki je opravila pravniški 
državni izpit, lahko v določenih primerih na sodišču za zastopanje pooblasti tudi 
vsako polnoletno fizično osebo, ki ji ni bila odvzeta poslovna sposobnost, in sicer v 
naslednjih postopkih: 
 
• v upravnem postopku pred upravnimi organi; 
• v odškodninskih postopkih pred okrajnimi sodišči, če je nastala škoda v 

vrednosti do 20.000 EUR; 
• v kazenskih postopkih lahko zastopa oškodovanca.  
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Žrtev mora paziti, koga pooblasti za zastopanje. Oseba, ki ne bo nastopala v korist 
žrtve, lahko naredi več škode kot koristi bodisi zaradi malomarnosti (ker ji bo za 
zadevo vseeno) bodisi zaradi pomanjkanja pravnega znanja. Z vidika strokovnosti je 
najbolje, da žrtev zastopa odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni 
izpit. 
 
 Brezplačna pravna pomoč  
 
Prvi pravni nasvet: Za prvi pravni nasvet se šteje pojasnilo upravičencu o pravnem 
položaju v njegovi zadevi in kratek nasvet o možnosti za sklenitev izvensodne 
poravnave, o pravicah in obveznostih pri uvedbi postopka, o pristojnosti sodišča, o 
procesnih pravilih, stroških in načinu izvršitve odločbe. Za dodelitev te oblike 
brezplačne pravne pomoči mora upravičenec posebej zaprositi. Upravičenci so 
osebe, ki izpolnjujejo premoženjski in finančni cenzus po Zakonu o brezplačni pravni 
pomoči.  
 
Nadaljnja pravna pomoč: V strokovnem pogledu je najbolje, vendar tudi dražje, da 
žrtev za zastopanje pred sodiščem pooblasti odvetnika ali drugo osebo, ki je opravila 
pravniški državni izpit, ki lahko najbolje zavaruje njene pravne interese. Če žrtev 
nima zadostnih sredstev, da bi plačala odvetnika za zastopanje, lahko zaprosi za 
brezplačno pravno pomoč. Pogoje za to ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči.   
 
Za pridobitev brezplačne pravne pomoči obstajajo posebni obrazci, ki se jih izpolni 
in vloži na okrožno sodišče. Vlogi je potrebno priložiti potrdila o premoženjskem 
stanju (osebni dohodek, potrdilo centra za socialno delo, potrdila o lastništvu 
nepremičnin, avtomobila in podobno), saj so do brezplačne pravne pomoči 
upravičeni tisti posamezniki, ki nimajo zadostnih sredstev, da bi s pomočjo 
odvetnika vodili postopke za zavarovanje svojih koristi oziroma bi plačevanje 
odvetnika lahko ogrozilo njihovo preživljanje.  
 
V vlogi je potrebno opisati zadevo, za katero se zahteva brezplačna pravna pomoč. 
Po zakonu je mogoče za brezplačno pravno pomoč zaprositi za vse sodne postopke 
(razen za razžalitev) in pred vsemi sodišči. 
 
Seznam odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč, je na voljo na oglasni deski 
Ministrstva za pravosodje (naslov: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 369 52 00, 
faks: 01/ 369 57 83, e-pošta: gp.mp@gov.si). Odvetniki svojih storitev namreč ne 
smejo oglaševati, zato je njihove kontakte mogoče najti le na takšnih javno dostopnih 
seznamih.       
 
 Stroški postopka 
 
Pri odločanju za sodni postopek je potrebno vedno pomisliti na stroške postopka. 
Stroški sodnega ali upravnega postopka so namreč lahko visoki. 
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V kazenskem postopku žrtvi načeloma ni potrebno skrbeti zaradi stroškov, ker ni 
stranka v postopku. Stranki v postopku sta namreč obdolženec (kršitelj) in država, v 
imenu katere obtožbo zastopa državni tožilec. Če je obdolženec oproščen, se vsi 
stroški postopka krijejo iz proračuna, če pa je obsojen, mora plačati vse stroške 
postopka, razen če sodišče presodi, da tega zaradi svojega finančnega stanja ne bo 
zmožen storiti. Žrtev, torej oškodovanec, mora povrniti stroške samo v enem primeru. 
Namreč, če tožilstvo meni, da ni dovolj dokazov za kazenski pregon kršitelja, pozove 
oškodovanca (žrtev), da nadaljuje pregon sam kot zasebni tožilec. Če se žrtev odloči 
nadaljevati pregon in če je obdolženec oproščen, mora žrtev nositi vse stroške 
postopka.  
 
Drugače je v odškodninskih (civilnih) postopkih. Če žrtev, ki je vložila odškodninsko 
tožbo zoper kršitelja, pravdo izgubi, mora poravnati celotne stroške, ki nastanejo med 
postopkom. Poravnati mora torej tako svoje stroške, stroške svojega odvetnika, 
stroške sodišča, pa tudi stroške nasprotne stranke in njenega odvetnika (razen če 
sodnik odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške, kar pa ni pravilo in je odvisno od 
odločitve sodnika v konkretnem primeru).  
 
Če je žrtev v finančno šibkem položaju in če bi plačevanje stroškov postopka 
ogrozilo njeno preživljanje ali preživljanje oseb, ki jih je dolžna preživljati, potem 
lahko zaprosi za oprostitev stroškov postopka. Prošnjo za oprostitev stroškov 
postopka mora obrazložiti in priložiti ustrezna potrdila (na primer: o višini osebnega 
dohodka, potrdilo o premoženjskem stanju centra za socialno delo, potrdilo, kdo živi 
v skupnem gospodinjstvu ipd). Vendar če tožbo izgubi, mora kljub temu povrniti 
stroške postopka nasprotne stranke.   
 
V nadaljevanju so opisani sodni postopki, ki so na voljo v slovenskem pravnem 
sistemu za primere diskriminacije. Ustrezni postopek se izbere glede na naravo 
diskriminatornega ravnanja, na primer: 
 
• če je z diskriminatornim ravnanjem nastala premoženjska ali nepremoženjska 

škoda ali če žrtev želi, da se neko diskriminatorno ravnanje prekine, bo izbrala 
pravdni postopek;  

• če je prišlo do diskriminacije pri zaposlovanju ali delu, bo žrtev vložila tožbo na 
delovno sodišče;  

• če je do diskriminatornega ravnanja prišlo v upravnem postopku, bo žrtev 
vložila tožbo na upravno sodišče;  

• če je bilo storjeno kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti, spodbujanja rasne, 
narodnostne ali verske nestrpnosti ali nestrpnosti na podlagi spolne 
usmerjenosti ali invalidnosti, ali kršitve enakih pravic pri zaposlovanju ali 
brezposelnosti, bo žrtev podala ovadbo na policijo.  

 
Najvišja instanca je Ustavno sodišče: zoper ustavno odločbo se v Sloveniji ni mogoče 
pritožiti, se je pa mogoče pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice ali na 
katerega od odborov Združenih narodov.    
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A. Pravdni postopek 
 
Oseba lahko vloži odškodninsko tožbo na pravdni oddelek sodišča, če ji je bila z 
diskriminatornim ravnanjem povzročena premoženjska ali nepremoženjska škoda. 
 
Premoženjska škoda pomeni zmanjšanje premoženja (navadna škoda) ali pa 
preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček). Nepremoženjska škoda pa 
pomeni povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu žrtvi.  
 
V pravdnem/odškodninskem postopku ima žrtev diskriminacije pravico zahtevati 
povrnitev škode v treh letih, odkar je izvedela za nastanek škode (relativni zastaralni 
rok) oziroma v petih letih od nastanka škode (absolutni zastaralni rok).  
 
V primeru, da je nastala škoda do 20.000 EUR, se tožbo vloži na pravdni oddelek 
okrajnega sodišča v kraju, kjer je škoda nastala. Če pa škoda presega znesek 
20.000 EUR, se tožba vloži na pravdni oddelek okrožnega sodišča.  
 
S tožbo lahko poleg plačila odškodnine žrtev zahteva tudi, da sodišče odredi 
prenehanje diskriminatornega dejanja, da se prepreči tako dejanje ali da se odstrani 
njegove posledice. Žrtev prav tako lahko zahteva, da sodišče sodbo objavi v 
določenih medijih ali da se ji kršitelj zaradi diskriminacije opraviči. 
 
B. Postopki pred delovnim in socialnim sodiščem  
 
V primeru diskriminacije pri zaposlovanju in delu je mogoče vložiti tožbo na delovno 
in socialno sodišče, s katero žrtev lahko zahteva bodisi odpravo diskriminatornega 
ravnanja bodisi da se opravijo določena dejanja, z opustitvijo katerih je bila oseba 
diskriminirana.  
 
Če žrtev meni, da je diskriminirana pri pravicah, ki ji gredo iz delovnega razmerja, 
mora delodajalca najprej pisno opozoriti na kršitve. Če v roku osmih dni po vročitvi 
zahteve kršitev ni odpravljena, ima žrtev pravico zahtevati sodno varstvo pred 
delovnim sodiščem, kar pomeni, da lahko vloži tožbo v roku 30 dni.  
 
V primeru, če je bil delavec odpuščen, tudi če je odpustitev posledica diskriminacije, 
lahko zahteva sodno varstvo v 30 dneh od dneva vročitve sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja oziroma odkar je izvedel za kršitev.    
 
C. Postopki pred upravnim sodiščem  
 
Tožbo na upravno sodišče lahko žrtev diskriminacije vloži, kadar meni, da je bila 
diskriminirana v upravnem postopku pred upravnim organom. 
 
V upravnem sporu sodišče odloča o:  
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• zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo državni organi, organi 
lokalne skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil; 

• zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice 
posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo; 

• zakonitosti aktov državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih 
pooblastil, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja. 

 
Tožba na upravno sodišče pa je tudi možna, če je bila prej podana prijava inšpektorju 
za delo, ki je s sklepom odločil, da v konkretnem primeru ni prišlo do diskriminacije. 
Namreč, če je bila zoper sklep inšpektorja vložena pritožba na Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, ki pa je pritožbo zavrnilo, se lahko vloži tožba na upravno 
sodišče in se z njo sproži upravni spor. Tožbo žrtev lahko vloži v 30 dneh od dneva, 
ko ji je bila vročena zavrnila odločba ministrstva oziroma vlade – odvisno kateri organ 
v konkretnem primeru odloča na drugi stopnji v upravnem postopku.  
 
D. Kazenski postopek 
 
Kazenski zakonik v 131. členu določa, da kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, 
veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, 
spolni usmerjenosti, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali 
kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali 
zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji, ali kdor na podlagi takšnega 
razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali z zaporom do enega leta.  
 
Nadalje kazenski zakonik v 198. členu določa, da kdor komu odreče ali omeji pravico 
do svobodne zaposlitve pod enakimi pogoji, ki so določeni s predpisi, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta (1. odstavek). Enako se kaznuje, kdor 
vedoma ne ravna po predpisih o pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno 
osebo prikrajša za pravico, ki ji gre ali ji jo omeji (2. odstavek). 
 
Prepovedan pa je tudi sovražni govor. Kazenski zakonik v 296. členu namreč določa, 
da kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, 
razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali 
duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let 
(1. odstavek). Če je to dejanje storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem 
varnosti, s sramotitvijo narodnostnih, etničnih ali verskih simbolov, s poškodovanjem 
tujih stvari, z oskrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec 
kaznuje z zaporom do treh let (4. odstavek).  
 
Če oseba meni, da je bila žrtev katerega od navedenih kaznivih dejanj, lahko poda 
kazensko ovadbo na policijo, ki bo prevzela primer in ga raziskala. Če bo zbrala 
dovolj informacij, bo policija ovadbo posredovala tožilstvu. Tožilstvo bo zadevo 
naprej preiskovalo in če bo obstajal utemeljen sum, da je bilo kaznivo dejanje 
storjeno, bo vložilo obtožni predlog na okrajnem kazenskem sodišču.  
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Ta kazniva dejanja zastarajo v treh letih od storitve kaznivega dejanja. Po preteku 
treh let, odkar je bilo kaznivo dejanje izvršeno, kršitelja torej ne bo več mogoče 
preganjati.   
 
Žrtvi kot oškodovancu v samem kazenskem postopku v tej fazi ne bo nujno 
sodelovati, razen če bo poklicana za pričo. Žrtev pa dobi pomembnejšo vlogo, če 
državni tožilec želi obtožbo umakniti, ker meni, da za kaznivo dejanje ni dovolj 
dokazov. V takem primeru se bo postopek nadaljeval le, če bo žrtev prevzela pregon 
zoper kršitelja (in torej nadaljevala postopek kot zasebni tožnik). Zato je koristno, če 
je žrtev prisotna na vseh glavnih obravnavah na kazenskem sodišču.  
 
E. Postopek pred Ustavnim sodiščem  
 
Ustavni spor: 
 
Zakon o ustavnem sodišču določa, da lahko vsakdo vloži pri Ustavnem sodišču 
ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom (odločbo, sklepom) 
državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena 
njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Po Ustavi je ena od temeljnih 
pravic tudi pravica do enakosti.  
 
Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva, kar 
pomeni, da mora žrtev pred vložitvijo ustavne pritožbe izkoristiti vse druge postopke, 
ki so ji na voljo. Izjemoma lahko Ustavno sodišče o ustavni pritožbi odloča že pred 
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, če je zatrjevana kršitev očitna in če bi z 
izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice. Prav tako 
se je na Ustavno sodišče mogoče pritožiti, še preden so izčrpana pravna sredstva, če 
v prejšnjih postopkih ni bilo odločeno v razumnem roku.   
 
Ustavna pritožba se vloži v 60 dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper 
katerega je mogoča ustavna pritožba in s katerim je bilo po mnenju žrtve kršena 
njena pravica do enakosti. V posebno utemeljenih primerih pa lahko Ustavno sodišče 
izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku roka iz prvega odstavka 
tega člena. V ustavni pritožbi je treba navesti posamični akt, ki se izpodbija, dejstva, 
ki pritožbo utemeljujejo in domnevno kršene človekove pravice in temeljne 
svoboščine. Odločba Ustavnega sodišča je zavezujoča in izvršljiva, zoper njo pa na 
nacionalni ravni ni pritožbe, saj je ustavno sodišče najvišji sodni organ v državi. 
Zatem so možne le še pritožbe na mednarodna telesa.  
   
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti: 
 
Poleg postopka z ustavno pritožbo (upravni spor) je na Ustavnem sodišču možno 
sprožiti tudi postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov. 
 
Protiustavne zakone Ustavno sodišče v celoti ali delno razveljavi, protiustavne 
oziroma protizakonite podzakonske predpise in predpise lokalnih skupnosti pa 
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Ustavno sodišče razveljavi ali odpravi. Še pred končno odločitvijo lahko Ustavno 
sodišče zadrži izvrševanje predpisov. Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 
lahko vloži vsakdo, ki izkaže pravni interes. Pravni interes za vložitev pobude je 
podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno 
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma 
pravni položaj. To v praksi največkrat pomeni, da mora biti pobudnik že stranka 
kakšnega postopka in bo tako zaradi uporabe neustavnega predpisa neposredno 
prizadet.  
 
F. Pobude varuhu človekovih pravic 
 
Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove pravice ali temeljne 
svoboščine, lahko vloži pobudo za začetek postopka pri varuhu človekovih pravic. 
 
Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo. Postopek je neformalen in 
brezplačen. Varuh ne obravnava zadev, o katerih že tečejo sodni postopki (razen če 
je problem v zavlačevanju postopka). Če žrtev ne vloži pobude sama, potem je 
postopek možno sprožiti samo s soglasjem žrtve.  
 
V pobudi je potrebno navesti, ali je oseba že uporabila pravna sredstva in če da, 
katera. Rok za vložitev pobude je načeloma eno leto od odločitve organa, s katerim 
je bila žrtev diskriminirana. Če varuh pobude ne zavrne, uvede preiskavo. O primeru 
izda poročilo, v katerem ugotovi, ali je šlo za kršitev pravice do enakosti, in ga 
posreduje strankam postopka. V poročilu predlaga, kako naj se nepravilnost odpravi. 
Kršitelj je varuhu dolžan v roku 30 dni sporočiti, kaj je bilo storjeno za odpravo 
kršitev.  
 
Posebnost postopka pri varuhu je v tem, da se lahko sproži samo v zadevah, kjer je 
domnevni kršitelj državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil, 
ne pa kadar je kršitelj oseba zasebnega prava, podjetje ali posameznik kot fizična 
oseba. Postopek z varuhom je torej v primeru zaposlovanja in dela mogoče uporabiti 
le, če je delodajalec državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih 
pooblastil.   
 
G. Pobuda Zagovorniku / Zagovornici načela enakosti  
 
ZUNEO uvaja novo možnost vlaganja pobud pri zagovorniku načela enakosti, ki 
deluje pri Uradu Vlade RS za enake možnosti. Zagovornik načela enakosti 
obravnava primere domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije.  
 
Pobudo lahko vložijo posameznice in posamezniki, nevladne organizacije, sindikati 
ali gospodarske družbe v enem letu od domnevne kršitve, v izjemnih primerih pa 
tudi kasneje. Postopek pri zagovorniku načela enakosti je brezplačen in je 
neformalne narave, kar pomeni, da lahko teče neodvisno od drugih postopkov pred 
sodišči ali pred drugimi organi. 
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Obravnava je praviloma pisna, zagovornik pa lahko vse vpletene povabi na razgovor, 
če meni, da bo to pomagalo pri razjasnitvi primera. Zagovornik lahko postopek tudi 
ustavi, če tako zahteva pobudnica oziroma pobudnik, če ta ne kaže zanimanje za 
nadaljevanje obravnave, ali če zaradi pomanjkljivih podatkov zagovornik ne more 
izdati mnenja.  
 
ZUNEO daje zagovorniku tudi pooblastilo, da že med postopkom pozove domnevno 
kršiteljico oziroma kršitelja, da z ustreznimi ukrepi zavaruje diskriminirano osebo pred 
viktimizacijo (povračilnimi ukrepi) oziroma odpravi njene posledice, če je 
diskriminirana oseba  zaradi svojega ukrepanja izpostavljena neugodnim posledicam.  
 
Zagovornik zaključi obravnavo z izdajo pisnega mnenja, v katerem navede svoje 
ugotovitve, ali je v določenem primeru kršena prepoved diskriminacije. Zagovornik o 
tem obvesti obe strani ter, v kolikor ugotovi, da je kršena prepoved diskriminacije, 
kršiteljici oziroma kršitelju priporoči, kako naj nepravilnosti odpravi. V takem primeru 
mora kršiteljica oziroma kršitelj zagovornika v določenem roku obvestiti o svojih 
ukrepih.  
 
Če kršiteljica oziroma kršitelj ne odpravi ugotovljene kršitve prepovedi diskriminacije 
v skladu s priporočili zagovornika ali ga ne obvesti o sprejetih ukrepih v določenem 
roku, zagovornik zadevo odstopi pristojni inšpekciji. Ta je dolžna obravnavati mnenje 
zagovornika in predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška pri pristojnem organu, če 
oceni, da so podani znaki diskriminacije. Inšpektorica oziroma inšpektor ima pravico 
in dolžnost odrediti ustrezne ukrepe, ki zavarujejo diskriminirano osebo pred 
viktimizacijo oziroma odpravijo njene posledice.  
 
H. Državni zbor Republike Slovenije: Komisija za peticije ter človekove 

pravice in enake možnosti 
 
Komisija na svojih sejah sprejema in obravnava peticije, ki jih nanjo lahko naslovijo 
državljani in s tem pozovejo zakonodajalca, da problematično področje/situacijo 
uvrsti na dnevni red, o njem razpravlja in ga zakonsko uredi. Po obravnavi peticij 
sprejme sklep, s katerim lahko priporoči Državnemu zboru, naj uvrsti zadevo na 
dnevni red, o njej razpravlja in jo zakonsko uredi v skladu s priporočili Komisije.  
 
4.2.2 Diskriminacija izven zaposlovanja in dela  
 
Pravna sredstva na lokalni in državni ravni, ki so primerna za primere diskriminacije 
zaradi rasne ali etnične pripadnosti in ki so določena v domači zakonodaji za namen 
izvajanja direktive 2000/43/EC, so enaka pravnim sredstvom, ki jih je mogoče 
uporabiti v primerih diskriminacije pri zaposlovanju in delu, razen delovnega 
sodišča. 
 
Razlika je le v tem, da bodo inšpekcijski postopki potekali pred drugimi inšpektorati 
(in ne pred inšpektoratom za delo), na primer:  
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a) Zdravstveni inšpektorat; 
b) Inšpektorat za šolstvo in šport; 
c) Tržni inšpektorat; 
d) Inšpektorat za okolje in prostor; 
e) Socialna inšpekcija; 
f) Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu; 
g) Prometni inšpektorat; 
h) Upravna inšpekcija; 
i) Inšpektorat za notranje zadeve; 
j) Informacijski pooblaščenec; 
k) Inšpektorat za kulturo in medije in 
l) drugi pristojni inšpektorati. 
 
Prav tako se ne bo uporabljal postopek pred delovnim sodiščem, zato pa se bo v 
sporih iz socialnih pravic uporabljal postopek pred socialnim sodiščem.     
 
Področja, na katerih imajo osebe pravico iskati zaščito pred diskriminacijo, so: 
socialna zaščita vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom, socialne 
prejemki, izobraževanje, nastanitev in dostop do stanovanj, dostop do storitev, ki so 
na voljo javnosti, vključno s socialno pomočjo, bančnimi storitvami, zavarovanji ipd., 
dostop do prostorov, odprtih za javnost (npr. restavracij, hotelov) in prostočasne 
aktivnosti. 
 
4.2.3 Primeri, ko ima žrtev na izbiro več postopkov 
 
Kadar ima žrtev na voljo več različnih postopkov za ukrepanje, je potrebno opredeliti 
namen vložitve pritožbe. Obstajajo nekateri kriteriji, ki jih mora žrtev upoštevati pri 
izboru najprimernejšega mehanizma glede na cilj, ki ga želi doseči. 
 
• Kakšen rezultat pritožnik želi: Če želi prenehanje dejanja, bodo primerni 

postopki pred zagovornikom načela enakosti, varuhom človekovih pravic in 
inšpektoratom, pa tudi pred sodiščem. Če želi opravičilo ali odškodnino, bo 
primeren pravdni postopek. Če želi uveljaviti pravice iz zaposlovanja ali dela, bo 
primeren postopek pred delovnim sodiščem. Če želi kaznovanje storilca, sta 
primerna postopka pred inšpektoratom ali kazenskim sodiščem.   

• Cilji pritožnika – ali je to doseči pravico v svojem primeru ali splošno 
osveščanje o diskriminaciji? Za splošno osveščanje o diskriminaciji so primerni 
postopki kolektivnih pogajanj, peticije na Komisijo Državnega zbora za peticije, 
človekove pravice in enake možnosti ter pobude zagovorniku načela enakosti in 
varuhu človekovih pravic.    

• Nujnost rešitve pritožbe in čas, ki bo verjetno pretekel, preden bo postopek 
rešen: Če žrtev želi hiter postopek, so postopki pred sodišči manj primerni, 
primernejši pa so postopki pri inšpektoratih, zagovorniku načela enakosti in 
varuhu človekovih pravic.   

• Roki za vlaganje pravnih sredstev: Najkrajši je rok za vlaganje tožb na 
delovno in upravno sodišče (30 dni). Rok za vložitev pobude pri varuhu 



 

 

37 

Seminarji o osveščanju na področjih nediskriminacije in enakosti namenjeni organizacijam civilne družbe 
 

človekovih pravic in zagovornici načela enakosti je eno leto, za vložitev 
kazenske ovadbe tri leta, za vložitev odškodninske ali druge tožbe pred 
pravdnim sodiščem tri leta (relativni zastaralni rok) oziroma pet let (absolutni 
zastaralni rok), za vložitev ustavne pritožbe pa 60 dni. Za ostale postopke v 
zakonodaji niso predpisani roki, glede internih pritožbenih postopkov pa je rok 
določen z internim aktom delodajalca.   

• Možnost za odpravo izpodbijane odločbe, izdane na nižji stopnji: Formalno 
moč izpodbijanja odločb, izdanih na nižji stopnji imajo delovno in socialno ter 
upravno sodišče ter vsa njima nadrejena sodišča (višje, vrhovno in ustavno).  

• Ali je v danih okoliščinah možno pridobiti pravnomočno sodno odločbo 
ter ali je to tudi cilj pritožnika: Pravnomočno sodno odločbo je mogoče pridobiti 
samo v sodnih postopkih pred delovnim, socialnim, upravnim, pravdnim in 
kazenskim sodiščem, ter njim nadrejenimi sodišči.    

• Ocena dejanskega stanja glede na pogoje za uporabo pravnega sredstva: 
V določenih primerih dejansko stanje ne dopušča uporabe določenega 
pravnega sredstva. Na primer, kazenski postopek je možen samo, če je bilo s 
kršitvijo prepovedi diskriminaciji storjeno kaznivo dejanje. Pobude varuhu 
človekovih pravic pa ni mogoče uporabiti, če je kršitev storjena v zasebnem 
sektorju.    

• Ocena razpoložljivih dokazov – njihova primernost in zadostnost: Glede na to, 
da je za uspeh v sodnem postopku potrebno imeti trdne dokaze in da za sodne 
postopke veljajo visoki dokazni standardi, diskriminacijo pa je ponavadi težko 
dokazati, ker se dogaja med štirimi stenami in na štiri oči, je v primeru 
pomanjkanja dokazov bolje uporabiti katerega od manj formalnih postopkov 
(npr. pred zagovornikom načela enakosti ali varuhom človekovih pravic), ki so 
brezplačni.  

• Ali je potrebno in zaželeno pravno zastopanje: Pravno zastopanje je 
priporočljivo, včasih pa celo nujno, v postopkih pred sodišči. V primeru, da žrtev 
nima sredstev za plačilo zastopanja, pogojev za dodelitev brezplačne pravne 
pomoči pa tudi ne izpolnjuje, bo lažje uporabila manj formalne postopke, kot so 
postopek pred zagovornikom načela enakosti ali varuhom človekovih pravic.  

• Ali so na voljo možnosti za brezplačno pravno pomoč: Dodelitev brezplačne 
pravne pomoči je možna le v sodnih postopkih, ne pa tudi v upravnih postopkih 
in v manj formalnih postopkih.  

• Ali obstaja možnost odškodnine: Če žrtev meni, da je edini način za 
pridobitev zadoščenja zaradi diskriminaciji v odškodnini, se bo odločila za tožbo 
pred pravdnim sodiščem, vendar mora pri tem upoštevati tudi čas odločanja, 
razpoložljivost dokazov in stroške postopka.   

• Ali obstaja možnost vrnitve v prejšnje stanje: Če takšna možnost obstaja, 
žrtev lahko uporabi katerikoli postopek, s katerim je mogoče zahtevati vrnitev v 
prejšnje stanje oz. vzpostavitev prejšnjega stanja (na primer inšpekcijski 
postopek, pravdni postopek ter postopka pred zagovornikom načela enakosti in 
varuhom človekovih pravic).   

• Ali je pritožba primerna za osveščanje o diskriminaciji: Če žrtev meni, da se 
več ljudi nahaja v podobnem položaju ter da je diskriminatorno ravnanje, 
katerega žrtev je bila tudi sama, razširjeno, lahko ob vložitvi svoje pritožbe 
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(tožbe, pobude) uporabi metode komuniciranja z javnostjo. Če žrtev ne želi, da 
se o njenem primeru poroča v javnosti, se mora zavedati, da so vsi postopki 
pred sodišči javni in da je potrebno posebej zahtevati izključitev javnosti (vendar 
ni nujno, da takšni zahtevi sodnik ali sodnica ugodi). Zaupnost pa je 
zagotovljena v postopkih pred zagovornico načela enakosti in varuhom 
človekovih pravic.       

• Vpliv raznih pravnih sredstev na javno mnenje: Enako kot v prejšnji alineji 
tudi za to vprašanje velja, da v javnosti večjo odmevnost dosežejo sodni, še 
posebej kazenski postopki.   

• Stroški in takse, ki nastanejo z uporabo pravnih sredstev: Pri odločanju o 
uporabi različnih pravnih sredstev bodo odločilnega pomena stroški. Tako za 
dražje veljajo sodni postopki pred delovnim, socialnim, upravnim in pravnim 
sodiščem, brezplačni pa so inšpekcijski postopki, postopki pred zagovornikom 
načela enakosti in varuhom človekovih pravic ter do določene mere pred 
kazenskim sodiščem. Za posamezna pravila v zvezi s stroški postopka glej 
posamezna pravna sredstva.   

 
4.2.4 Kakšne so tehnične zahteve za uporabo posameznih pravnih sredstev? 
 
Pri posameznih pravnih sredstvih, ki so na voljo, je treba biti še posebej pozoren na 
roke. Nekateri roki, kot so denimo tisti za vlaganje pritožb v upravnih postopkih, tožb 
zoper odpoved ali tožb na upravno sodišče, so zelo kratki. Posamezni roki so 
navedeni zgoraj v okviru opisa posameznih postopkov.  
 
Za osebe, ki se težje znajdejo v pravnem prometu, je morda najprimernejši postopek 
pred Zagovornikom načela enakosti. zagovornik načela enakosti ima tudi posebno 
spletno stran, na kateri so na voljo vse informacije o poteku postopka, v katerem 
obravnava pobude. Spletna stran je dostopna na povezavi: 
http://www.zagovornik.net/.  
 
Kontakti za vlaganje pravnih sredstev 
 
• Zagovornik načela enakosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 478 14 80, 

faks: 01/ 478 14 91, e-pošta: uem@gov.si.  
• Urad varuha človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 475 00 30, 

faks: 01/ 475 00 40, e-pošta: info@varuh-rs.si.  
• Državni zbor RS, Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake 

možnosti, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 478 94 00, faks: 01/ 478 98 45.  
 
• Inšpektorati:  

− Zdravstveni inšpektorat; Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01/28 
03 802, faks: 01/ 28 03 808, e-pošta: gp.zirs@gov.si.  

− Inšpektorat za šolstvo in šport; Dunajska 22, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 474 
48 45, faks: 01/ 474 48 58. 

− Tržni inšpektorat, Parmova 33, Ljubljana, tel.: 01/ 280 87 00, faks: 01/ 280 
87 40, e-pošta: tirs.info@gov.si. 

http://www.zagovornik.net/
mailto:info@varuh-rs.si
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− Inšpektorat za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, tel: 
01/420 44 88, faks: 01/ 420 44 91, e-pošta: bojana.pohar@gov.si.  

− Socialna inšpekcija, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 432 70 53, 
faks: 01/ 230 26 21, e-pošta: peter.stefanoski@gov.si. 

− Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu, Parmova 33, 1000 
Ljubljana, tel.: 01/ 280 36 60, 01/ 280 36 70, faks: 01/ 280 36 77, 01/ 280 
36 76, e-pošta: boris.ruzic@gov.si. 

− Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana, 
telefon: 01/ 280 36 60, 01/ 280 36 70, faks: 01/ 280 36 77, 01/ 280 36 76, 
e-pošta: irsd@gov.si. 

− Prometni inšpektorat, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.:  01/ 478  80  00, 
faks:  01/ 478  81  49, e-pošta:  gp.mzp-pirs@gov.si. 

− Ministrstvo za javno upravo – Oddelek za upravno inšpekcijo, Tržaška 21, 
1000 Ljubljana, tel.: 01/ 478 83 30,  faks: 01/ 478-83-31, e-pošta: 
gp.mju@gov.si. 

− Inšpektorat za notranje zadeve, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 473 
65 10, faks: 01/ 473 6 620, e-pošta: inz.mnz@gov.si. 

− Informacijski pooblaščenec, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 478 52 
60, faks: 01/478 53 44, e-pošta: gp.mp@gov.si.  

− Inšpektorat za kulturo in medije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01/478 
79 01, faks: 01/478-79-81, e-pošta: tamara.javornik@gov.si.   

 
Brezplačna pravna pomoč: 
 
• Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01/ 366 44 

44, faks: 01/ 366 45 18. 
• Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, tel.: 07/ 488 17 

00, faks: 07/ 492 29 72. 
• Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, tel.: 04/ 271 12 00, faks: 04/ 

271 12 03.  
• Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto, tel.: 07/ 338 

11 00, faks: 07/ 332 20 58.  
• Okrožno sodišče na Ptuju,  Krempljeva ul. 7, 2250 Ptuj, tel.: 02/ 748 08 00, faks: 

02/ 748 08 10.  
• Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje, tel.: 03/ 427 51 00, faks: 

03/ 427 51 73.  
• Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 2000 Maribor, tel.: 02/ 234 71 00, 

faks: 02/ 234 73 06.  
• Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/ 335 17 

00, faks: 05/ 335 16 97.  
• Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper, tel.: 05/ 668 30 00, faks: 

05/ 639 52 47.  
• Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, tel.: 02/ 

535 29 00, faks: 02/ 535 29 45.  

mailto:bojana.pohar@gov.si
mailto:peter.stefanoski@gov.si
mailto:boris.ruzic@gov.si
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mailto:gp.mzp-pirs@gov.si
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• Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02/ 
884 24 71, faks: 02/ 884 14 59.  

• Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva c. 14, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 
232 51 93, faks: 01/ 432 82 31.  

• Delovno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper, tel.: 05/ 668 32 70, faks: 05/ 
639 52 51.  

• Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, 2000 Maribor, tel.: 02/ 251 83 41, 
faks: 02/ 252 53 57.  

• Delovno sodišče v Celju, Gregorčičeva 6, 3000 Celje, tel.: 03/ 548 4221, faks: 
03/ 544 26 67. 

 
Nevladne organizacije: 
 
• Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova 6, 1000 

Ljubljana, tel.: 01/ 521 18 88, mobilni telefon 031/684-182, e-pošta: pic@pic.si. 
• Zavod PIP – Študentski pravni in informacijski center ŠOUM, Gosposvetska 83, 

2000 Maribor, tel.: 02/ 234 21 46, faks: 02 234 21 47, e-pošta: pip@zavodpip.si.  
• Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 234 77 20, faks: 01/ 234 

77 22, e-pošta: info@mirovni-institut.si.  
• Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 426 

93 77, faks: 01/ 426 93 65, e-pošta: amnesty@amnesty.si. 
• Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 430 12 88, 

faks: 01/ 430 12 89, e-pošta: info@filantropija.org.  
• Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 474 06 

00, faks: 01/ 433 33 71, e-pošta: zps@zps.si.  
• Društvo Vita Activa, Povšetova 104/d, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 542 48 20, faks: 

01/ 542 48 20, e-pošta: vita.activa@email.si.  
• DiH – Društvo za integracijo homoseksualnosti, Slomškova 11, 1000 Ljubljana – 

Polje, tel.: 031 258 685, e-pošta: info@dih.si.  
• Društvo informacijski center Legebitra, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 

430 51 44, e-pošta: legebitra@siol.net.  
• Zveza Romov Slovenije, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, tel.: 

02/ 530 81 00, faks: 02/ 530 81 04, e-pošta: info@zveza-romov.si.  
• ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova ulica 5, 1000 

Ljubljana, tel.: 01/ 230 78 30, faks: 01 230 78 38, e-pošta: info@sent-si.org.  
 
Sindikati: 
 
• Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 

43 41 200, faks: 01/ 23 17 298, e-pošta: zsss@sindikat-zsss.si.  
• Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Trg OF 14, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 

231 04 76, faks: 01/ 230 22 47, e-pošta: pergam@siol.net.  
• Konfederacija sindikatov 90, Komenskega 7, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 430 73 00, 

faks: 01/ 430 17 42, e-pošta: ks90@sindikat-ks90.si.  
• Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Linhartova 13, 1000 

mailto:pic@pic.si
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Ljubljana, tel.: 01/ 306 39 88, faks: 01/ 230 28 68, e-pošta: 
neodvisnost.knns@siol.net.  

 
4.2.5 Podpora, ki obstaja na državni ravni za dostop do pravnih postopkov, in 

ovire, ki to otežujejo 
 
Podpora, ki je na voljo na državni ravni, vključuje: 
 
• možnost, da zastopanje nudijo usposobljene nevladne organizacije ali sindikati; 
• oprostitev stroškov postopka; 
• brezplačna pravna pomoč po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (glej zgoraj).  
 
Ovire pri dostopu do pravnih postopkov so lahko na primer:  
 
• neupravičenost do brezplačne pravne pomoči; 
• pomanjkanje znanja o direktivah in domači proti-diskriminacijski zakonodaji med 

sodniki, tožilci policisti in inšpektorji; 
• stroški (bodisi stroški sodnih postopkov ali stroški tveganja, če bo primer na 

sodišču izgubljen);  
• dolgotrajnost odločanja v sodnih postopkih; 
• nezavezujoča narava odločitev v nekaterih neformalnih postopkih (npr. pred 

zagovornico načela enakosti); 
• dostop do sodišč in sodnih postopkov (fizični dostop – kje se nahajajo sodišča 

in kje domovi pritožnikov, kakšna je dostopnost za invalide) ter do prevajalcev.  
 
4.2.6 Državni organi, pristojni za področje nediskriminacije  
 
V Sloveniji pravzaprav ni ministrstva, ki bi bilo pristojno za vprašanja nediskriminacije 
na splošno. Organ, ki je le v manjši meri pristojen za vprašanja nediskriminacije, je 
Urad Vlade RS za enake možnosti (http://www.uem.gov.si/). Vendar pa je ta organ 
pristojen predvsem za področje spola in le na tem področju tudi deluje proaktivno, 
medtem ko v zvezi z drugimi okoliščinami aktiven le v manjši meri (denimo le kolikor 
je treba v notranje pravo prenesti kakšen protidiskriminacijski predpis EU).  
 
Za posamezne osebne okoliščine so v določeni meri pristojni drugi organi, vendar le 
v manjši meri za področje nediskriminacije. Urad za invalide pri Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve je pristojen za zadeve v zvezi s položajem oseb s 
hendikepom (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/).   
 
Še dva vladna urada pa sta pristojna za del zadev na področju narodnosti in 
veroizpovedi – Urad Vlade RS za narodnosti (http://www.uvn.gov.si/) je pristojen za 
italijansko in madžarsko narodno manjšino ter za položaj romske skupnosti, Urad 
Vlade RS za verske skupnosti (http://www.uvs.gov.si/) pa za položaj verskih 
skupnosti.  
 

mailto:neodvisnost.knns@siol.net
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Za starejše osebe je pristojno Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve 
(http://www.mddsz.gov.si/), pa še to le za njihov socialni položaj.  
 
Iz navedenega je razvidno, da je vidik nediskriminacije le postransko vprašanje 
delovanja navedenih uradov. Hkrati to tudi pomeni, da noben urad ni neposredno 
pristojen za vprašanja diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti in rasne 
diskriminacije ter za koordinacijo nalog na term področju. Za vprašanja diskriminacije 
je torej še najbolj pristojen Zagovornik načela enakosti (http://www.zagovornik.net/), 
ki pa ima zaradi lastnih institucionalnih omejitev – gre namreč samo za eno osebo s 
šibkimi pristojnostmi – omejene možnosti delovanja.   
 
4.2.7 Nacionalne politike na področju nediskriminacije  
 
Državni organi Republike Slovenije doslej niso pripravili niti enega dokumenta o 
usmeritvah, načrtih, strategijah ali prioritetah s področja nediskriminacije, čeprav bi 
bilo glede na družbeno realnost to potrebno.  
 
4.3 Družbena situacija  
 
Odsotnost kakršnekoli strategije ali politike na področju nediskriminacije je 
zaskrbljujoča z vidika dejstev, ki kažejo na to, da je pojavnost diskriminacije v družbi 
pogosta. Ranljive skupine, ki so bolj izpostavljene diskriminaciji v Sloveniji, so Romi, 
prosilci za azil in begunci, migranti, izbrisani, pripadniki nepriznanih manjšin (Hrvati, 
Bošnjaki, Srbi, Črnogorci, Makedonci, Albanci), verske manjšine (npr. muslimani), 
spolne manjšine, osebe s hendikepom, starejši in ženske. Največji problemi se 
pojavljajo na področju zaposlovanja, kjer se z diskriminacijo srečujejo predvsem 
Romi, migranti, osebe s hendikepom, starejši in ženske (ne le pri dostopu do 
zaposlitve, temveč tudi pri obravnavanju v trajanju zaposlitve). Obstajajo primeri, ko 
imajo migranti in Romi težave pri dostopu do dobrin in storitev. Romi so diskriminirani 
tudi pri izobraževanju. Dostop do neprofitnih stanovanj pa je omogočen samo 
slovenskim državljanom, kar postavlja migrante v slabši položaj. Eden najresnejših 
problemov v slovenski družbi je sovražni govor in nadlegovanje, ki najbolj zadeva 
Rome, izbrisane in spolne manjšine. V zadnjih letih so pripadniki GLBT skupnosti 
zaradi boja za svoje enake pravice izrazito izpostavljeni tako sovražnemu govoru kot 
tudi fizičnemu nasilju.  
 
Diskriminacija je pogosta na vseh področjih družbenega življenja, prostor, kjer se 
najpogosteje dogaja in ima zato daljnosežne posledice, pa je zaposlovanje. Nekatere 
skupine so sicer diskriminaciji pogosto izpostavljene tudi na drugih področjih. Za 
otroke s hendikepom ali romske otroke še vedno obstaja velika verjetnost, da bodo 
vključeni v šole za otroke s posebnimi potrebami. Tudi institucionalno varstvo skupin 
(oseb s hendikepom, romskih otrok, otrok z vzgojnimi težavami) je še vedno pogosto, 
čeprav zmanjšuje vključenost v družbo. Za starejše na splošno podatki kažejo, da so 
bolj izpostavljeni revščini, za starejše ženske pa, da so bolj izpostavljene nasilju. 
Ženske so še vedno v izraziti manjšini tako na vodstvenih položajih kot na pozicijah 
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odločanja (denimo v parlamentu in vladi), in še vedno prejemajo okoli 10 % manjše 
plačilo za enako delo kot njihovi moški kolegi.  
 
Materiali 
 
• Direktiva 2000/43/ES in Direktiva 2000/78/ES  
• Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja  
• Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene)  
• Članka o zagovorniku načela enakosti in neustreznosti ureditve institute 

zagovornika 
• Boštjan Vernik Šetinc, Obveznosti države pri preprečevanju in odpravljanju 

diskriminacije (ocena varstvenih mehanizmov), Ljubljana, 2011  
• Roman Kuhar, Na križiščih diskriminacije. Večplastna in intersekcijska 

diskriminacija, Mirovni institute, 2010 
• Dean Zagorac (ur.), Enakost in diskriminacija. Sodobni izzivi za pravosodje, 

Mirovni institute, 2005  
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5 Moduli izobraževanja po področjih 
 
5.1 Zbiranje informacij in načrtovanje akcij 
 
Cilj zbiranja informacij in njihove analize je oblikovanje uresničljivega načrta, na 
podlagi katerega se izvedejo akcije. Strateško načrtovanje v zvezi z diskriminacijo 
pomeni predvsem temeljit premislek o zbranih informacijah in njihovi analizi in iz tega 
načrtovanje bodočih aktivnostih organizacije.  Pri tem je nujno potrebno upoštevati 
organizacijske, kadrovske in finančne zmožnosti organizacije. 
Najpomembnejša osnova za načrtovanje aktivnosti na področju nediskriminacije so 
relevantne in zanesljive informacije o pojavnosti diskriminacije na prostoru, na 
katerem želimo delovati (Slovenije, določenega pokrajine v Sloveniji, ali širše, 
denimo, v Evropski uniji).  
 
Brez zanesljivih informacij akcij ni mogoče načrtovati, saj nimamo osnove, iz katere 
bi lahko sklepali o problemih in razmišljali o ukrepih za njihovo odpravo. 
 
Nevladne organizacije lahko zbirajo različne vrste informacij, bodisi tiste, ki jim jih 
lahko zagotovijo posamezniki in posameznice iz svojih izkušenj, ali informacije, s 
katerimi razpolagajo državni organi.  
 
Način zbiranja informacij neposredno od posameznikov in posameznic je lahko zelo 
učinkovit in koristen, saj so posamezniki tisti, ki izkusijo diskriminacijo in lahko o njej 
poročajo. Informacije je mogoče zbirati na različne načine, neposredno preko 
osebnih stikov s člani, lahko pa tudi preko interneta. Uporaba interneta je učinkovita 
in poceni metoda, s katero je mogoče doseči veliko število ljudi.  
 
Za namen zbiranja informacij lahko organizacija sestavi vprašalnik na določeno temo 
(denimo o izkušnjah z diskriminacijo, o izkušnjah s prijavljanjem diskriminatornih 
dejanj na različne organe, o potrebah diskriminiranih oseb ipd.), ga razpošlje med 
članstvom in jih prosi za odgovor ali za posredovanje vprašalnika drugim 
zainteresiranim osebam. Organizacija lahko zbiranje informacij zastavi tudi na 
trajnejši način tako, da na svoji spletni strani pripravi spletno aplikacijo, preko katere 
je mogoče posredovati – anonimno ali ne – informacije o izkušnjah z diskriminacijo. 
Pri tovrstnem delu mora organizacija upoštevati določila Zakona o varstvu osebnih 
podatkov.35 
 
Zakon o varstvu osebnih podatkov 
 
Ta zakon namreč velja za vse upravljavce osebnih podatkov (pravne osebe), če so 
ustanovljeni, imajo sedež ali so registrirani v Republiki Sloveniji ali če je podružnica 
upravljavca osebnih podatkov registrirana v Republiki Sloveniji.36  
 

                                                 
35 Zakon o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/2007.  
36 1. odstavek 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.  
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Splošno pravilo, ki velja, je, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo 
osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za 
obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. 
 
Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave 
na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno 
ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.37 
 
Ker v večini primerov zakon ne določa podatkov, ki jih lahko zbira ali obdeluje 
posamezna nevladna organizacija, to pomeni, da mora organizacija, ki na primer želi 
voditi evidenco primerov diskriminacije, ki jih posredujejo člani, za zbiranje in 
obdelovanje takih podatkov dobiti dovoljenje osebe, ki podatke posreduje.  
 
Če gre za anonimno anketo med člani in če anketa ne vprašuje po osebnih 
podatkih, privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov organizacija ne 
potrebuje. Etično pa je, da organizacija, ki izvaja anketo, navede, s kakšnim 
namenom se informacije zbirajo in kako bodo obdelane.  
 
Pisno dovoljenje je sicer treba imeti že za hranjenje in obdelovanje naslovov 
elektronske pošte. To je treba upoštevati predvsem pri množičnem pošiljanju 
elektronske pošte ali pri vzpostavljanju seznamov za pošiljanje elektronske pošte. Če 
domnevate, da se določena oseba strinja s tem, da ji pošiljate obvestila, pa morate s 
tem takoj prenehati, če oseba to prepove. Od tedaj dalje je namreč povsem jasno, da 
za hranjenje in obdelovanje njenega elektronskega naslova več nimate njenega 
soglasja.   
 
Za občutljive osebne podatke obstajajo še dodatna pravila, ki jih je treba spoštovati. 
Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da so občutljivi osebni podatki podatki o 
rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem 
prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali 
izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja 
prekrške (v nadaljnjem besedilu: prekrškovne evidence); občutljivi osebni podatki so 
tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v 
zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin.38  
 
Definicija občutljivih osebnih podatkov je za področje nediskriminacije še posebej 
relevantna, saj gre v mnogih primerih pravzaprav za osebne okoliščine, ki so del 
definicije diskriminacije s pomočjo katerih diskriminacijo zaznavamo.    
 
Zakon določa, da se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo le v naslednjih 
primerih:  
 
1. če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna;  

                                                 
37 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov.  
38 6. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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2. če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic 
upravljavca osebnih podatkov na področju zaposlovanja v skladu z zakonom, ki 
določa tudi ustrezna jamstva pravic posameznika;  

3. če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, na 
katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge osebe, kadar posameznik, na 
katerega se osebni podatki nanašajo, fizično ali poslovno ni sposoben dati svoje 
privolitve iz 1. točke tega člena;  

4. če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo ustanove, združenja, društva, 
verske skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije s političnim, 
filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem, vendar le, če se obdelava nanaša na 
njihove člane ali na posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v rednem stiku, 
ter če se ti podatki ne posredujejo drugim posameznikom ali osebam javnega 
ali zasebnega sektorja brez pisne privolitve posameznika, na katerega se 
nanašajo;  

5. če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, te javno 
objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe;  

6. če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter 
vodenja ali opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom;  

7. če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku;  
8. če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega interesa.39 
 
Če je izpolnjen vsaj eden od navedenih pogojev, lahko hranite in obdelujete 
občutljive osebne podatke, vendar pa morate tudi pri njihovi hrambi upoštevati 
določena pravila. Zakon namreč določa, da morajo biti občutljivi osebni podatki pri 
obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam 
onemogoči dostop do njih, razen v primeru iz 5. točke.40  
 
Spoštovanje določb Zakona o varstvu osebnih podatkov je pomembno, saj ste lahko 
odgovorni za škodo, ki jo povzročite z nedovoljenim hranjenjem ali obdelovanjem 
osebnih podatkov.  
 
Ob spoštovanju navedenih pravil pa lahko ustvarite bazo podatkov in informacij o 
prijavljanju diskriminacije med svojimi člani ali ciljnimi skupinami, s pomočjo katerih 
lahko bolje načrtujete svoje aktivnosti. Baza podatkov in informacij je lahko dobra 
podlaga za izdelavo poročil in za osveščanje javnosti o pojavnosti diskriminacije v 
zvezi z določeno osebno okoliščino ali na določenem prostoru.  
 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
 
Raziskave pa se lahko lotite tudi na drug način in sicer preko zbiranja informacij, s 
katerimi razpolagajo državni organi. Pri tem vam je lahko v pomoč Zakon o dostopu 

                                                 
39 13. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
40 1. odstavek 14. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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do informacij javnega značaja.41 Omejitev tega zakona je v tem, da z njegovo 
pomočjo lahko pridobivate zgolj dokumente in informacije, ki že obstajajo. Zakon 
namreč določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega 
področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, 
evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki 
ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih 
oseb.42  
 
To pomeni, da od državnega organa načeloma ne morete zahtevati, da za vas šele 
naredi raziskavo ali zbere podatke, ki še niso zbrani. lahko zahtevate le dokument 
ali gradivo, ki že obstaja.   
 
Ker Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ureja kompleksno zakonsko 
materijo, v nadaljevanju opozarjamo samo na nekaj najpomembnejših določb tega 
predpisa.  
 
Zavezanci po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja so državni organi, 
organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, 
nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. To pomeni, da po navedenem 
zakonu informacije javnega značaja lahko zahtevate od vseh navedenih organov. 
Informacijo je mogoče zahtevati na vpogled ali da se pridobi njen prepis, fotokopijo 
ali njen elektronski zapis.  
 
Zavezance za informacije javnega značaja na drugi strani omejuje Zakon o varstvu 
osebnih podatkov, kar pomeni, da vam osebnih podatkov, ki bi se lahko nahajali v 
dokumentih, ne smejo posredovati, vsaj ne brez opisnega dovoljenja oseb, na katere 
se osebni podatki nanašajo.    
  
Iz pravice do dostopa do informacij javnega značaja pa je določena vrsta izjem, v 
primeru katerih organ informacije ni dolžan posredovati in prosilcu zavrne dostop. Te 
izjeme so:  
 
- podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen;  
- podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja 

gospodarske družbe;  
- osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov 

v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;  
- podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov 

o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne 
statistike;  

- podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali 
davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek;  

                                                 
41 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 

51/2006. 
42 1. odstavek 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.  
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- podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi 
z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  

- podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi 
njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  

- podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali 
drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  

- podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja 
v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove 
vsebine;  

- podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja 
ohranjanje naravne ali kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja 
naravne oziroma kulturne vrednote;  

- podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem 
oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri 
delovanju oziroma dejavnosti organa.43  

 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se dostop do zahtevane informacije 
dovoli, če je javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa 
drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije, razen v naslednjih 
primerih:  
 
- za podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni z 

najvišjima dvema stopnjama tajnosti;  
- za podatke, ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi tajnih podatkov tuje 

države ali mednarodne organizacije, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno 
mednarodno pogodbo v zvezi z izmenjavo ali posredovanjem tajnih podatkov;  

- za podatke, ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi davčnih podatkov, ki jih 
organom v Republiki Sloveniji posreduje organ tuje države;  

- za podatke iz 4. točke zgoraj;  
- za podatke iz 5. točke zgoraj.44  
 
Ne glede na določbe prvega odstavka, se dostop do zahtevane informacije dovoli:  
 
- če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z 

opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v 
primerih iz 1. in 5. do 8. točke zgoraj ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne 
finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače;  

- če gre za podatke glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu ali 
podatke iz varnostnega poročila in druge podatke, za katere tako določa zakon, 
ki ureja varstvo okolja.45  

 

                                                 
43 1. odstavek 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
44 2. odstavek 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
45 3. odstavek 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
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Če prosilec meni, da so podatki v nasprotju z zakonom, ki ureja tajne podatke, 
označeni s stopnjo tajnosti, lahko zahteva umik tajnosti po postopku iz 21. člena tega 
zakona.46  
 
V primeru, da je vaša zahteva za informacije javnega značaja zavrnjena, se je 
pomembno zavedati pravnih možnosti, ki jih imamo na razpolago po zakonu o 
dostopu do informacij javnega značaja. Organ ima na voljo 20 dni časa, da odloči o 
naši zahtevi, le izjemoma se ta rok lahko podaljša. Če organ našo zahtevo zavrne, 
lahko v 15 dneh od prejema zavrnilne odločbe vložimo pritožbo na Informacijskega 
pooblaščenca, ki odloči o naši zahtevi. Odločanje o pritožbi poteka po Zakonu o 
splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo informacijskega pooblaščenca je 
mogoče sprožiti upravni spor s tem, da vložimo tožbo na upravno sodišče.  
 
Drugi viri informacij 
 
Med organi, ki najverjetneje razpolagajo s podatki, ki so nam lahko v korist pri 
raziskovanju pojavnosti diskriminacije, so:  
 

- Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/) 
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.gov.si/) 
- Ministrstvo za okolje in prostor (http://www.arhiv.mop.gov.si/) 
- Ministrstvo za pravosodje (http://www.arhiv.mp.gov.si/) 
- Ministrstvo za notranje zadeve (http://www.mnz.gov.si/) 
- Urad Vlade RS za enake možnosti (http://www.arhiv.uem.gov.si/) 
- Urad Vlade RS za narodnosti (http://www.arhiv.uvn.gov.si/) 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti (http://www.arhiv.uvs.gov.si/) 
- Zavod RS za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/) 
- Policija (http://www.policija.si/) 
- Vrhovno sodišče RS (http://www.sodisce.si/) 
- Vrhovno državno tožilstvo RS (http://www.dt-rs.si/) 

 
5.2  Mediji 

 
Za delo z mediji je koristno poznavanje ključnih zakonov na tem področju. To sta 
predvsem Zakon o medijih47 in Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1).48  
 
Zakon o medijih v 8. členu določa, da je prepovedano z razširjanjem programskih 
vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju 
in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.  
 
Zakon o medijih pa je pomemben tudi za to, ker za novinarje opredeljuje poseben 
postopek za dostop do informacij, ki je ugodnejši od postopka, določenega v zakonu 
o dostopu do informacij javnega značaja. 
                                                 
46 4. odstavek 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
47 Zakon o medijih – Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 110/2006. 
48 Uradni list RS, št. 96/2005.  

http://www.stat.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.arhiv.mop.gov.si/
http://www.arhiv.mp.gov.si/
http://www.mnz.gov.si/
http://www.arhiv.uem.gov.si/
http://www.arhiv.uvn.gov.si/
http://www.arhiv.uvs.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.policija.si/
http://www.sodisce.si/
http://www.dt-rs.si/
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Po Zakonu o medijih mora organ novinarju poslati odgovor najpozneje v sedmih 
delovnih dnevih od prejema vprašanja v pisni obliki. Medij lahko v roku treh dni 
zahteva dodatna pojasnila, ki jih mora organ podati nemudoma, najkasneje pa v roku 
treh dni od prejema zahteve za dodatna pojasnila. Če pa namerava organ odgovor 
zavrniti ali delno zavrniti, mora o tem medij obvestiti do naslednjega delovnega dne 
od prejema vprašanja. Organ sicer lahko odgovor zavrne iz istih razlogov, kot je to 
dovoljeno po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. V primeru zavrnilnega 
odgovora medij lahko vloži pritožbo na Informacijskega pooblaščenca.49   
 
Navedene informacije so za nevladne organizacije pomembne zato, ker se pri 
svojem delu lahko povežejo z novinarji in z njimi vzdržujejo kontakte. V primeru, ko je 
v interesu javnosti, da se jo obvešča o določenem z diskriminacijo povezanem 
vprašanju, je takšno sodelovanje lahko učinkovito.  
 
Mediji so pri svojem delu zavezani profesionalnim novinarskim standardom, česar se 
morajo zavedati tudi nevladne organizacije. Profesionalni novinarski standardi so 
določeni v Kodeksu novinarjev Slovenije,50 ki ga je sprejel obči zbor Društva 
novinarjev Slovenije in je objavljen na njihovi spletni strani. V primeru kršitve kodeksa 
se lahko posameznik ali organizacija pritoži na Novinarsko častno razsodišče, ki kot 
neodvisen organ deluje v okviru Društva novinarjev Slovenije. Če ugotovi, da je 
novinar kršil kodeks, v primeru, da gre za člana društva, sprejme razsodbo, v 
primeru, da gre za nečlana, pa stališče.  
 
V Sloveniji sta dve strokovni združenji, ki združujeta novinarje. Eno je že omenjeno 
Društvo novinarjev Slovenije (www.novinar.com/index.php), drugo je Združenje 
novinarjev in publicistov (www.znp.si).  
 
Pomembno orodje za naslavljanje sovražnega govora na spletu kot oblike 
diskriminacije je Kodeks regulacije sovražnega govora na slovenskih spletnih 
portalih,51 ki so ga pripravili različni strokovnjaki v koordinaciji točke Spletno oko, ki 
deluje v okviru Fakultete za družbene vede.    
 
V Sloveniji Sveta za medije še ni, vidnejši organ na področju medijev pa je 
Programski svet Radiotelevizije Slovenija.   
 
O delu z mediji sicer obstajajo že številni priročniki. Navajamo dva primera:   
 
- Kristina Plavšak Krajnc, Odnosi z mediji, Priročnik za nevladne organizacije, 

CNVOS, 2005.  
- Andreja Jernejčič, Kako uspešno sodelovati z mediji – priročnik za vsakogar, 

GV založba 2007.    
 
 
                                                 
49 45. člen Zakona o medijih.  
50 http://www.novinar.com/dokumenti/kodeks.php.  
51 http://itm.siol.net/doc/2010/12/kodeks%20spletno%20sovrastvo.pdf.  

http://www.novinar.com/dokumenti/kodeks.php
http://itm.siol.net/doc/2010/12/kodeks%20spletno%20sovrastvo.pdf
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Koristni napotki pri delu z mediji  
 
Pri prizadevanju za odpravo diskriminacije v družbi je zelo pomembno, da 
razumemo vlogo medijev kot orodja za doseganje družbenih sprememb in 
ozaveščanje na področjih nediskriminacije in enakosti, kot tudi, da prepoznamo in 
se ustrezno odzovemo na izzive učinkovitega javnega komuniciranja NVO pri boju 
proti diskriminaciji in promociji pozitivnih družbenih sprememb. 
 
Ko želimo vplivati na javno mnenje v smislu ozaveščanja o problemu diskriminacije in 
v tej smeri naslavljati tudi oblikovalce politik, je praktično nepogrešljivo, da imamo kot 
NVO pripravljeno strategijo javnega komuniciranja in še posebej komuniciranja z 
mediji. Delo z mediji zahteva skrbno načrtovano strategijo (ki je usklajena s strategijo 
razvoja NVO), učinkovito sporočanje, dobro poznavanje lokalnega medijskega okolja 
ter primerno kadrovsko in materialno podporo tej dejavnosti v skladu z možnostmi.  
 
Pri delu z mediji je koristno, če upoštevamo naslednja načela in napotke:52 
 
- Znotraj organizacije določimo in usposobimo osebo, ki bo odgovorna za 

komuniciranje z mediji in na sploh za naše javno komuniciranje. Ko govorimo o 
diskriminaciji, je najbolje, če ta oseba tudi sama prihaja iz vrst ciljne skupine, ki 
je tarča diskriminacije. V primeru večjih potreb po javnem komuniciranju je 
koristno, če ima ta oseba tudi ustrezno zamenjavo. Pomembno je da se ta 
oseba v polnosti zaveda razlike med nastopanjem v lastnem imenu, v imenu 
organizacije in v imenu ciljne skupine, s katero se organizacija primarno 
ukvarja.  

- Poskrbimo, da je naša spletna stran delujoča, aktualna in vsebinsko in 
oblikovno zanimiva. Na njej morajo obvezno biti vse osnovne informacije o 
organizaciji. 

- Sestavimo adremo oz. seznam naslovov vseh ključnih kontaktnih oseb iz 
različnih medijev, s katerimi želimo komunicirati oz. preko katerih želimo 
posredovati naša sporočila medijem. Seznam redno aktualiziramo, z 
neposrednim ali posrednim preverjanjem. Seznam lahko tudi dodatno 
razdelamo glede na komunikacijske vsebine, ki jih posredujemo (ni nujno, da bo 
vsakogar iz vaše baze naslovov zanimala ista vsebina). 

- Izdelamo seznam oseb iz vrst naše ciljne skupine, za katere vemo, da dobro 
poznajo tematiko, s katero se ukvarjamo, da so vešči dobrega javnega govora 
in da se strinjajo z uvrstitvijo na seznam. Ob aktualnih dogodkih povezanih z 
diskriminacijo naše ciljne skupine ponavadi naraste zanimanje medijev. Ljudi s 
seznama priporočimo medijem kot dober vir informacij in kot relevantne 
komentatorje aktualnih razmer.  

 
Dobro je, da je teh ljudi več, saj pojavljanje ene in iste osebe v medijih kot de facto 
predstavnika diskriminirane skupnosti lahko na eni strani pripelje do zasičenosti te 

                                                 
52 Napotki povzeti po brošuri »Kulturna raznolikost v medijih – priročnik za manjšinske organizacije in 

aktiviste«, Ed Klute, Enisa Brizani in Brankica Petković; Mirovni inštitut, 2011. 
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osebe z dodeljeno vlogo, na drugi strani pa do zasičenosti javnosti z vedno enim in 
istim obrazom. 
 
Priporočljivo je, če te izbrane predstavnike naše ciljne skupine dodatno usposobimo 
za javno nastopanje. Pomembno je tudi vedeti v katerih situacijah lahko javni odziv 
prinese več škode kot koristi in je bolje, če se mu, navkljub povpraševanju s strani 
medijev, izognemo. V tem pogledu je zelo pomembno dobro poznavanje medijev in 
njihove uredniške politike. Ni nujno da je vsak medij, ki kaže zanimanje za vas ali 
vašo ciljno skupino, tudi dobronameren.  
 
- Bodimo zanesljiv in dosleden vir informacij za novinarje. Naučimo se napisati 

dobre in verodostojne izjave za javnost. V današnjem času se novinarji 
srečujejo s poplavo informacij, hkrati pa so vedno pod velikim časovnim 
pritiskom, zato je dobro napisano sporočilo za javnost lahko novinarjem v veliko 
pomoč in jo lahko praktično samo posredujejo naprej do svojega medija in tako 
tudi do javnosti. Praksa kaže, da so izjave za javnost najbolj učinkovite, če se 
pojavijo v času 8 ur po dogodku, ki je sprožil potrebo po tem, da se javno 
oglasimo. Vse svoje javne dogodke skušamo tudi sami medijsko zabeležiti. 

- Pri komuniciranju z različnimi naslovniki je potrebno sporočilo prilagoditi 
posameznemu naslovniku in tako vsakomur pokazati, da z njim/njo 
komuniciramo namenoma. Pomembno je torej vedeti, s kom komuniciramo in 
na ta način lažje izberemo tudi obliko in formo sporočila. Preprosto kopiranje 
enega in istega sporočila in pošiljanje le-tega povsem različnim prejemnikom 
lahko privede do komunikacijskega šuma in do zmanjšanja dometa vaše 
trenutne informacije, pa tudi prihodnjih informacij. Pri obveščanju velja načelo 
»kratko in jedrnato«, kar seveda ne pomeni prekratko in preveč poenostavljeno.  

- Vedno imejmo pripravljen t.i. press kit oz. nabor različnih izročkov, ki so v 
funkciji predstavljanja naše organizacije navzven. To lahko pomeni samo vizitko 
in zloženko z vsemi osnovnimi informacijami o naši organizaciji, lahko pa to 
vključuje tudi širšo zgodbo o naši organizaciji, ki bolj nazorno predstavi vaše 
delo, npr: letaki, brošure, plakati, e-nosilci z avdio-vizualnimi predstavitvami, 
naše izdaje (knjige, poročila, analize), drobni promocijski materiali, itd. Pri tem 
je nepogrešljivo, da imamo izdelano celostno grafično podobo organizacije 
(logotip, enotna oblika pisave, enoten stil oblikovanja različnih vsebin), saj le-ta 
ustvarja prepoznavnost. 

- Pri organizaciji tiskovnih konferenc pazimo, kdaj in kje jo organiziramo. 
Pomembno se je zavedati delovnega ritma novinarjev, ki so različno 
obremenjeni glede na dan v tednu, glede na uro in tudi glede na letni čas. Večje 
institucije bodo vedno lažje pritegnile novinarsko pozornost, zato se izogibajte 
tistim dnem in uram, ob katerih opažate, da npr. vlada in druge državne 
institucije organizirajo svoje tiskovne konference, saj boste v tem času težko 
pridobili novinarje/-ke. 

- Ustvarimo in ohranjajmo redne stike z uredniki in novinarji, za katere vemo, da 
so naklonjeni poslanstvu vaše organizacije. Priporočljivo je, da gojimo korektne 
odnose tudi s predstavniki tistih medijev, ki nam niso naklonjeni. Pri organizaciji 
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tiskovne konference si skušamo tudi s tem osebnim kontaktom zagotoviti 
pozornost medijev. 

- Ustvarimo stike z mladimi novinarji, ki se šele uveljavljajo, in z izobraževalnimi 
ustanovami, na katerih se izobražujejo bodoči novinarji. Že na tej točki jih 
skušamo ozavestiti o problemu diskriminacije. 

- Glede na svoje kadrovske in materialne zmožnosti in glede na pomembnost 
aktualnih dogodkov ali dogodkov, ki smo jih sami ustvarili in jih skušamo 
aktualizirati, pri delu uporabljamo naslednja orodja komuniciranja z javnostmi: 
sporočila za javnost, tiskovna konferenca, intervju, oglaševalska kampanja 
(plakati, radijski in televizijski mediji, tiskani mediji, splet), javne debate, javni 
shodi, kulturno-umetniški dogodki v funkciji ozaveščanja, info-točke, itd.  
 

5.3 Zagovorništvo  
 
Zagovorništvo v kontekstu tega priročnika obravnavamo kot organizirano 
prizadevanje za doseganje  sprememb.  Zagovorništvo tako obsega predstavljanje 
obstoječih težav, predstavljanje dokazov o teh težavah, argumentov, ki podpirajo 
spremembe in tudi predlaganje konkretnih rešitev. Spremembe se lahko odvijajo na 
ravni politik, zakonov ali pa zgolj na ravni ozaveščanja javnosti o obstoječih politikah 
in pravicah posameznikov.  
 
Ena izmed oblik zagovorništva je strateško zagovorništvo, ki pomeni niz aktivnosti, ki 
so premišljeno pripravljene in izpeljane tako, da zasledujejo točno določen cilj. 
 
Na področju nediskriminacije in človekovih pravic obstaja vrsta različnih načinov za 
izvajanje zagovorništva. Za namen zagovorništva so relevantne tudi informacije, ki se 
nahajajo pod drugimi poglavji v tem priročniku (npr. delo z mediji, zbiranje podatkov, 
pridobivanje informacij javnega značaja ipd.), zato se bomo v tem poglavju 
osredotočili zgolj na še nekatere dodatne metode dela, ki jih doslej še nismo omenili: 
lobiranje, peticije, javni dogodki, manifestacije in distribucija letakov.  
 
Lobiranje / javno zagovorništvo 
 
Lobiranje je ena od metod dela, ki je bila v Sloveniji dolgo neregulirana, v zadnjem 
času pa je v javnosti deležna velike pozornosti zaradi enostranskega razumevanja 
lobiranja kot zastopanja interesov kapitala. Lobiranje lahko, nasprotno, zastopa 
različne interese, od kapitalskih in zasebnih do splošno in javnokoristnih ali moralnih, 
kot so interesi človekovih pravic. Samo nekatere vrste lobiranja pa so tudi pravno 
regulirane.  
 
V Sloveniji je lobiranje urejeno v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.53 Ta 
predpis lobiranje opredeljuje kot delovanje lobistov, ki za interesne organizacije 
izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih organov in organov lokalnih 
skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in 

                                                 
53 Uradni list RS št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011. 
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drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov ter uprav 
lokalnih skupnosti, ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so 
predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, izvedenih po predpisih, ki 
urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali 
obveznostih posameznikov. Za dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z 
lobiranci, ki ima namen vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej navedenih 
odločitev.54  
 
Z zakonom so bile za lobiste vzpostavljene nekatere obveznosti, denimo, da se 
morajo registrirati kot lobisti,55 sicer ne morejo izvajati lobiranja, in da morajo Komisiji 
za preprečevanje korupcije letno poročati o svojem delu.56 Zakon sicer določa, da se 
v register ni treba vpisati tistim osebam, ki so zaposlene, so zakoniti zastopniki ali 
izvoljeni predstavniki interesne organizacije, za katero lobirajo.57  
 
Ker v zakonu niso bile opredeljene nikakršne izjeme od teh pravil, se je postavilo 
vprašanje, ali ta pravila veljajo tudi za predstavnike nevladnih organizacij, ki izvajajo 
lobistične aktivnosti z namenom dvigovanja demokratičnih standardov in standardov 
spoštovanja človekovih pravic. Ko so organizacije pričele zastavljati ta vprašanja, je 
postalo jasno, da poseben položaj teh organizacij v zakonu ni predviden. Bilo je 
namreč očitno, da ni mogoče enačiti delovanja lobista, ki lobira za določeno 
kapitalsko družbo, in delovanja predstavnika nevladne organizacije, ki se zavzema za 
izboljšanje varstva pred diskriminacijo manjšin.  
 
Pomanjkljiva zakonska ureditev je bila zato dopolnjena na način, da so sedaj v 
zakonu kot izjeme določene aktivnosti, ki se jih ne šteje pod lobiranje, kar pomeni, da 
se tudi njihovi izvajalci ne štejejo za lobiste. V ta namen je bil v zakon dodan novi 
56.a člen, ki določa, da delovanje posameznikov, neformalnih skupin ali interesnih 
organizacij z namenom vplivanja na odločanje državnih organov in organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in 
sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, na področju, ki se neposredno 
nanaša na sistemska vprašanja krepitve pravne države, demokracije in varstva 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne sodi med lobiranje po določbah tega 
zakona. 
 
V zakonu je bila s tem opredeljena izjema od splošnih pravil, ki veljajo za lobiranje. 
To pomeni, da nejavni stiki s predstavniki oblasti, s katerimi želijo predstavniki 
nevladnih organizacij vplivati na odločanje teh oblasti, ki se neposredno nanaša na 
navedena področja, ne pomenijo lobiranja. Takšno aktivnost lahko poimenujemo 
javno zagovorništvo. 
 
Določba je zelo pomembna za vsakdanje delo nevladnih organizacij na področju 
zagovorništva.  
                                                 
54 14. točka 4. odstavka Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.  
55 58. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
56 63. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
57 4. odstavek 58. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
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PRIMER: Vzemimo primer zagovorništva na občini na področju odpravljanja fizičnih 
ovir za uporabnike vozička. Če bi, denimo, predstavnik nevladne organizacije na 
občini prosil za sestanek, da bi predstavnikom občinskega sveta predstavil ovire in jih 
prosil, da se pripravijo ukrepi za odpravo teh ovir, pa bi jih občinski uradniki zavrnili z 
obrazložitvijo, da se ne morejo sestati z njimi, ker niso registrirani lobisti, potem je 
pomembno, da se nevladne organizacije zavedajo, da so bile neupravičeno 
zavrnjene. Predstavnike občine v takem primeru lahko opozorijo, da ne gre za 
lobiranje po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, saj se zavzemajo za 
varstvo človekovih pravic oseb, ki so uporabnice vozička.  
 
Gre torej za aktivnost, ki sodi med izjeme iz definicije lobiranja. Enako velja za vse 
druge primere, kjer se predstavniki nevladnih organizacij zavzemajo za uveljavljanje 
prepovedi diskriminacije in zagotavljanje enakopravnosti. Vsa ta področja namreč 
sodijo v polje krepitve pravne države, demokracije in človekovih pravic.  
 
Ne gre pa za zagovorništvo takrat, kadar predstavniki nevladne organizacije, ki 
delujejo na področju pravne države, demokracije in človekovih pravic, pričnejo 
nejavno lobirati za druge interese, ki s tem niso povezani. 
 
V tem primeru je lobiranec (oseba, pri kateri se lobira) Komisiji za preprečevanje 
korupcije dolžan sporočiti tak stik.  
 
PRIMER: Gre, denimo, za primer, ko bi nevladna organizacija, ki se zavzema za 
pravice migrantov, obiskala določeno ministrstvo z namenom, da predstavi svoje 
predloge za izboljšanje pravnega položaja migrantov na trgu dela, v enem delu 
sestanka pa bi se želela pogovarjati tudi o možnosti, da bi ministrstvo financiralo 
njene dejavnosti na tem področju. Medtem ko v prvem primeru lahko govorimo o 
javnem zagovorništvu kot izjemi od lobiranja, v tem drugem primeru govorimo o 
lobiranju, ki ne sodi več pod izjeme iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Tovrstnim stikom bi se morale nevladne organizacije izogibati in namesto tega, da se 
dogovarjajo o neposrednem financiranju svoje organizacije, predlagati, da se razmisli 
o javnem razpisu, na katerem bi bila sredstva dostopna vsem, ki bi izpolnjevali 
zahtevane pogoje.        
  
Pri javnem zagovorništvu sicer obstaja nekaj pravil, ki se jih velja držati:  
 
-  Ko naslavljamo poslance, smo nepristranski in naslovimo vse poslanske 

skupine, ne glede na svojo politično orientiranost. Pri tem smo dosledni, tudi če 
se določene poslanske skupine ne odzivajo na naše prošnje za sestanek.  

-  Ko predloge naslavljamo na ministrstva ali druge pristojne organe, vzpostavimo 
profesionalno komunikacijo. Ne dopustimo, da naša komunikacija postane 
preveč prijateljska (kar se lahko zgodi še zlasti v primeru dolgotrajnega 
sodelovanja z določenim državnim organom). Preveč prijateljski odnos lahko 
oteži odločitev za bolj odločen nastop v primeru nepravilnosti, na katere bomo 
želeli opozoriti, ali javno kritiko v medijih, ki jo bomo želeli izreči. 
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-  Kljub dobremu sodelovanju z določenim državnim organom se ne odpovemo 
komuniciranju z mediji in javnostjo o temah, na katerih delujemo. Če določena 
vprašanja naslavljamo le v dvosmerni komunikaciji z državnimi organi, javnost 
pa izpuščamo iz te razprave, povzročamo, prvič, da javnost v tej razpravi sploh 
ni udeležena, da javno ne opozarjamo na probleme in da mediji na teme niso 
pozorni, in drugič, ne krepimo svoje prepoznavnosti in neodvisnosti.   

    
Peticije 
 
Peticije so ustaljena metoda zagovorništva na področju demokracije in človekovih 
pravic. Njihov cilj je ponavadi pritegniti pozornost javnosti, osveščanje, pridobivanje 
podpore za določen konkreten predlog za spremembe v politikah, cilji pa so lahko 
tudi specifični za posamezne peticije. Proces pridobivanja podpore poteka že v času 
zbiranja podpisov, saj akterji zbiranja podpisov posameznike nagovarjajo na 
določeno temo in se z njimi o tem pogovarjajo, o peticijah pa pogosto poročajo 
mediji, ki imajo multiplikativen učinek. Zbrane podpise se lahko izkoristi tudi za 
svečano predajo določenemu funkcionarju, kar je lahko priložnost za dodatno 
zbujanje javne pozornosti, za osveščanje o temi, za katero se zavzemamo in za 
pridobivanje podpore.  
 
Tudi če peticija ne doseže določenega cilja, za katerega so posamezniki ali 
organizacije prispevali svoj podpis, lahko spodbudi javno razpravo o določenem 
vprašanju, to pa je že samo po sebi lahko dosežek.  
 
Peticije so lahko namenjene posameznim funkcionarjem ali državnim organom, 
pristojnim za oblikovanje določenih politik, obstajata pa še dve ustaljeni poti za 
naslavljanje peticij.  
 
Prva je Komisija za peticije v Državnem zboru, druga pa peticije, naslovljene na 
Evropski parlament. Informacije o tem, kako posredovati peticijo v Evropski 
parlament so dostopne na naslednji povezavi: http://www.europarl.europa.eu/ 
parliament/public/staticDisplay.do?id=49. V obeh primerih peticija spodbudi razpravo 
v navedenih telesih odločanja in spodbudi seznanjanje domačih in evropskih 
poslancev o določeni temi.  
 
Zbiranje podpisov za peticijo lahko poteka na klasičen fizičen način s stojnico ali s 
pomočjo interneta. Na internetu obstajajo številne brezplačne aplikacije, ki jih lahko 
uporabite za oblikovanje svoje peticije. Ponavadi je zbiranje podpisov bolj učinkovito, 
če se aktivno angažirate v ta namen. V poplavi informacij in pogosti brezbrižnosti ljudi 
do posameznih političnih vprašanj je namreč poziv za podpis peticije, ki ga prejmemo 
po elektronski pošti, premalo, da bi vzbudili posameznikovo zanimanje. 
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Primera peticije:  
 
- Amnesty International je povabila posameznike k podpisu peticije v podporo 

Splošni deklaraciji človekovih pravic (http://www.amnesty.si/sl/ocp/pod-
delov/60letSDCP/vkljuci-se/peticija-eldersev).     

- Društvo Parada ponosa je povabilo k podpisu peticije proti homofobnemu 
nasilju (http://www.ipetitions.com/petition/proti_homofobnemu_nasilju_/)  

 
Javni dogodki 

 
Javni dogodki so ustaljen način delovanja nevladnih organizacij, s katerimi je mogoče 
opozoriti na določene teme in potrebe za spremembe v politikah. Javni dogodki lahko 
zavzamejo različne oblike:  
 
- novinarske konference, namenjene novinarjem  
- konference, namenjene strokovni javnosti 
- posveti, namenjeni strokovni javnosti 
- javne tribune, namenjene širši javnosti 
- art ali performans dogodki, namenjeni širši javnosti ipd. 
 
Nevladne organizacije imajo večinoma veliko izkušenj z organizacijo dogodkov, zato 
se tu osredotočamo samo na nekaj najbolj osnovnih pravil.  
 
Pomembno je, da je dogodek dobro in profesionalno organiziran, saj gre za neke 
vrste javno predstavitev in osebno izkaznico organizacije. Javni dogodek je 
priložnost, da javnost spozna bodisi neko nevladno organizacijo bodisi njeno delo in 
ni nepomembno, kakšen vtis naredi nanjo.   
 
Organizacija dogodka naj se prične pravočasno. Hitenje in pridobivanje udeležencev 
»tik pred zdajci« je neučinkovito, tako v razmerju do aktivnih udeležencev (govorcev, 
moderatorjev ipd) kot do pasivnih udeležencev (poslušalcev). Dinamičen življenjski 
ritem povzroča, da se urniki hitro polnijo in s poznim vabilom morda ne bomo 
uspešni. Izjema so novinarske konference. V tem primeru vabila, poslana več tednov 
vnaprej, ne bodo učinkovita, saj se naloge novinarjem razporejajo na krajše časovno 
obdobje; v tem primeru vabilo, poslano največ teden dni pred novinarsko konferenco, 
zadostuje. Organizacijske aktivnosti v zadnjem hipu lahko preprečijo tudi naše načrte 
v zvezi dvoranami. Tisto, ki jo želimo, je morda rezerviral že nekdo drugi, zato se z 
rezervacijo dvorane splača pohiteti tudi šest mesecev vnaprej. Izjema so seveda 
manjši dogodki, za katere zadostujejo manjše dvorane.   
 
Pridobivanja udeležencev se lahko lotimo tudi tako, da potencialno zainteresiram 
pošljemo najavo dogodka s prošnjo, da si rezervirajo čas na dan dogodka (t.i. safe 
the date obvestilo), tudi če še nismo izoblikovali programa in določili lokacije. Ko je 
vabilo pripravljeno, poskrbimo, da je objavljeno na čim več različnih mestih, da 
dosežemo čim bolj raznoliko publiko.  
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Pozanimamo se, ali je mogoča brezplačna objava dogodka v katerem od dnevnih 
časopisov (denimo v Deloskopu). Ob pripravi aktivnosti pa del sredstev rezerviramo 
tudi za oglase o dogodku v dnevnih, stanovskih ali drugih časopisih. Ljudi, ki bi jih še 
posebej radi gostili na svojih dogodkih, povabimo osebno.    
 
Pri organizaciji dogodka upoštevamo posebne potrebe posameznikov in posameznic. 
Prepričamo se, ali je prostor dogodka dostopen vsem oziroma da nima fizičnih ovir, 
kot so stopnice in podobno. Če bo na dogodku zagotovljena prehrana, ob zbiranju 
prijav zberemo tudi informacije o dietnih zahtevah udeležencev.    
 
Zagotovimo, da se naš dogodek vsaj zvočno, lahko tudi vizualno posname oziroma 
fotografira. To ima več namenov, kot na primer dokazati donatorju, da se je dogodek 
resnično zgodil, zagotoviti, da se informacije, podane na dogodku, ne izgubijo, 
fotografije pa so lahko uporabne za spletno stran naše organizacije, za slikovno 
opremo naših poročil in nenazadnje za arhiv organizacije, ki se lahko izkaže za 
koristnega ob praznovanju obletnic organizacije.  
 
Ne pozabimo na listo prisotnosti in evalvacijski vprašalnik. Lista prisotnosti je 
uporabna za našo evidenco, za dokazovanje števila udeležencev in za 
izpopolnjevanje naše baze kontaktov. Evalvacijski vprašalnik pa nam bo zagotovil 
odziv udeležencev in pomagal izboljšati organizacijo dogodkov v prihodnje.  
 
Manifestacije  

 
Manifestacije so lahko učinkovit način za opozarjanje na kršitve človekovih pravic in 
uveljavljanje zahtev, kot denimo zagotavljanje učinkovitega varstva pred 
diskriminacijo, predvsem pa za osveščanje javnosti na temo, ki ji je manifestacija 
namenjena.  
 
Koristno je, če manifestacijo več skupin organizira skupaj, s čimer izkažejo 
solidarnost in vzajemno podporo zahtevam druga druge.  
 
Primer dobre prakse je vzajemna podpora, ki so si jo izkazali Nevidni delavci sveta 
(ki se borijo za odpravo diskriminacije delavcev migrantov) in Društvo parada ponosa 
(ki se bori za odpravo diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti). Več informacij 
o vzajemni podpori med skupinama je na voljo na povezavi 
http://www.njetwork.org/Podpora-Drustva-Parada-ponosa.  
 
Če je manifestacija opremljena s pisanimi in jasnimi transparenti, je zelo zanimiva 
tudi za medije. Na ta način boste javnosti lahko podali jasna sporočila, ki bodo 
dosegla številno publiko. Manifestacija je še posebej učinkovita takrat, ko lahko 
poskrbimo, da se je bo udeležilo veliko število ljudi. 
 
Najpomembnejše pravilo v tem pogledu je prijava manifestacije (javnega shoda 
oziroma prireditve) na policijski postaji, na območju katere se organizira javni shod. 
Pred tem je na upravni enoti treba podati prošnjo za izdajo dovoljenja za shod. 
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Postopek prijave in pridobivanja dovoljenja je opisan na spletni strani http://e-
uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=152&sid=206. 
 
Primer manifestacije:  
 
Društvo parada ponosa vsako leto organizira parado ponosa, s katero udeleženci 
izrazijo svojo vidnost in svoje zahteve za enake pravice pripadnikov in pripadnic 
skupnosti gejev, lezbijk, biseksualnih in transeksualnih oseb 
(http://www.ljubljanapride.org/. 
 
Distribucija letakov  
 
Distribucija letakov je lahko učinkovita spremljevalna dejavnost katerekoli aktivnosti, 
navedene v sklopu zagovorništva. Ne le, da ima vlogo osveščanja o konkretnem 
vprašanju, ki ga želimo predstaviti javnosti, temveč lahko deluje tudi kot naša vizitka. 
Letak je lahko sredstvo, s katerim našim sogovornikom (ki so lahko poslanci, ljudje 
na ulici, udeleženci konference ipd.) predstavimo naše aktivnosti in zagotovimo, da 
imajo naš kontakt, če bi ga potrebovali. 
 
Primer letakov:  
 
Zagovornik načela enakosti je izdal letak z najpomembnejšimi informacijami na 
področju nediskriminacije v enajstih jezikih 
http://www.zagovornik.net/si/informacije/osvescanje/promocija/index.html.        

 
5.4 Partnerstvo  

 
Za doseganje vidnih rezultatov je povezovanje z drugimi akterji, ki delujejo 
na sorodnih področjih, ključno. V ta namen se organizacije lahko 
povezujejo bodisi v partnerstva za namen izvedbe določenega projekta, ali 
pa v koalicije (formalne ali neformalne) z namenom dolgoročnejšega 
skupne delovanja. 
 
Primeri tovrstnega povezovanja so:  
 
- Zveza društev upokojencev Slovenije – formalno ustanovljena, deluje na 

nacionalni ravni in naslavlja vprašanja enakosti ne glede na starost (več 
informacij: http://www.zdus-zveza.si/)   

- Ženski lobi Slovenije – formalno ustanovljen kot društvo, ki povezuje 
organizacije in posameznice, aktivne na področju enakosti spolov  (več 
informacij: http://www.zls.si/)  

- ENAR Slovenija – formalno ustanovljen kot zveza društev; povezuje številne 
organizacije (društva, zavode) in posameznike, aktivne na področju antirasizma 
(več informacij:  

 http://www.enar-eu.org/Page.asp?docid=15835&langue=EN)  



 

 

60 

Seminarji o osveščanju na področjih nediskriminacije in enakosti namenjeni organizacijam civilne družbe 
 

- Koordinacija zvez in kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti 
razpadle SFRJ  

- Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije – formalno ustanovljen na 
podlagi zakona o invalidskih organizacijah (več informacij: http://www.nsios.si/)   

- Koordinacija nevladnih organizacij na področju azila – primer neformalnega 
povezovanja nevladnih organizacij, aktivnih na področju azila. Deluje preko 
skupne mailing liste, rednih srečanj z državnimi organi, skupnimi izjavami za 
javnost in neformalnih kontaktov (e-mail naslov: azil-nvo@mail.ljudmila.org)   

- Migracijski forum – primer neformalnega povezovanja nevladnih organizacij, 
posameznikov in državnih organov. Deluje preko skupne mailing liste (e-mail 
naslov: migracijski-forum@googlegroups.com)   

- Kampanja za vse družine – je neformalno partnerstvo organizacij, ki si 
prizadevajo za enake pravice posameznikov in posameznic ne glede na spolno 
usmerjenost. Ima aktivno spletno stran in skupno mailing listo (e-mail naslov: 
za.vse.druzine@gmail.com)   

 
Iz navedenega izhaja, da se organizacije večinoma povezujejo glede na področje, 
povezano z osebno okoliščino, na katerem delujejo. Razen za namen posameznih 
projektov so redka povezovanja, ki bi segala onkraj posamezne osebne okoliščine. 
Na področju nediskriminacije kot teme, ki zadeva zelo različne osebne okoliščine, je 
to pomanjkljivost in zato bi bilo o takem povezovanju smiselno razmisliti. 
 
Povezovanje je za začetek lahko neformalno in lahko takšno tudi ostane, lahko pa 
preraste v zvezo ali koalicijo, ki se tudi formalno ustanovi.  
 
Neformalno sodelovanje je primernejše za področja, kjer se potreba po povezovanju 
kaže le občasno. V takem primeru se lahko naloge povezovanja razdelijo, da ne 
obremenjujejo le posamezne organizacije, saj je večina dela, vloženega v tovrstno 
povezovanje, dodatnega, torej tistega, ki ga načeloma ni mogoče pokriti iz 
projektnega financiranja kot osnovnega vira nevladnih organizacij. V takem primeru 
ena organizacija lahko prevzema moderiranje mailing liste, druga (ki ima, denimo, 
primerne prostore za to) sklicevanje sestankov (pri tem se denimo lahko tudi 
izmenjujejo), tretja, ki je morda že aktivna na mednarodnem področju, za obveščanje 
o mednarodnih dogajanjih, pomembnih za področje, na katerem se povezovanje 
odvija. Skratka, v takem primeru lahko vsaka organizacija prispeva tisto kar lahko 
glede na svoje kapacitete, interese in siceršnje delovanje.  
 
Če pa potrebe narekujejo organizirano in formalizirano povezovanje, se lahko 
organizacije dogovorijo za formalno ustanovitev pravne osebe v skladu z možnostmi, 
ki jih ponuja obstoječa zakonodaja. V Sloveniji sta za to primerni obliki zveza društev 
in zavod. Prva se ustanovi v skladu z Zakonom o društvih,58 drugi v skladu z 
Zakonom o zavodih.59 V primeru ustanovitve zveze društev so lahko ustanovitelji 
samo društva, zavodi pa se lahko priključijo kot člani šele po ustanovitvi. V drugem 

                                                 
58 Zakon o društvih, Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008, 58/2009 in  39/2011.   
59 Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996.  
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primeru so lahko so-ustanovitelji fizične ali pravne osebe, ki so lahko društva, zavodi, 
ustanove ipd. Pri ustanovitvi pravne osebe, ki bi povezovale posamezne nevladne 
organizacije, je na voljo pravna pomoč, ki jo nudi CNVOS 
(www.cnvos.si/sl/index/article?path=/podporne_storitve/svetovanje).    
 
5.5 Spremljanje 

 
Spremljanje pomeni spremljanje situacije na določenem področju, na katerem 
želimo delovati. Poteka lahko preko zbiranja statistik, priprave medijskih klipingov, 
zbiranja relevantnih uradnih dokument ali poročil mednarodnih organizacij ali preko 
spremljanja in beleženja stanja na terenu.  
 
Ko izvajamo spremljanje, se lahko osredotočimo na izvajanje določenega 
specifičnega zakona, javne in medijske razprave, razprave na forumih, 
parlamentarne razprave, razprave snovalcev politik. Lahko se osredotočimo tudi na 
spremljanje položaja ciljne skupine, s katero delamo. V ta namen lahko uporabimo 
katero od obstoječih metodologij (saj na to temo obstaja vrsta priročnikov), ali pa 
razvijemo svojo metodologijo, prilagojeno temi, ki jo želimo spremljati.  
 
Za področje spremljanja so relevantne tudi vse informacije o varstvu osebnih 
podatkov in dostopu do informacij javnega značaja, podane zgoraj.  
 
Primeri priročnikov o spremljanju:  
 
- Office of the High Commissioner for Human Rights: Human Rights Training 

Manual, 2001, 
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf 
- Helsinki Foundation for Human Rights: Human Rights Monitoring, 2001, 

http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Monitoring_eng.pdf  
- Norwegian Centre for Human Rights (University of Oslo): Manual on Human 

Rights, 2008, 
 http://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/nordem/publications/manu

al/    
- Human Rights House: Human Rights Monitoring Manual, 2001, 

http://humanrightshouse.org/Articles/5432.html 
 
5.6 Kodeksi ravnanja  

 
Kodeksi ravnanja na področju nediskriminacije, ki jih sprejmejo organizacije, lahko 
igrajo pomembno vlogo na več ravneh. Že sam postopek priprave kodeksa je hkrati 
postopek osveščanja o prepovedi diskriminacije, saj organizacije s tem, ko vpeljujejo 
svoja notranja pravila nediskriminacije, o tem premišljujejo in reflektirajo svoje 
delovanje in ravnanje. Obstoj kodeksa hkrati potrjuje, da naj bi se organizacija 
zavedala svojih obveznosti na področju nediskriminacije in jih tudi resno jemala.  
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Določbe o prepovedi diskriminacije v tem primeru namreč ne bodo vsiljene od zunaj, 
temveč bodo rezultat samoregulacije znotraj podjetja, organizacije, sindikata, 
združenja ali poklica. 
 
Spodbujanje, da organizacije takšen kodeks sprejmejo, je zato lahko del aktivnosti 
organizacije – bodisi usmerjene navzven v smislu spodbujanja drugih akterjev, da 
sprejmejo tak kodeks, bodisi usmerjene navznoter, da ga sprejmejo same in s tem 
postavijo zgled drugim.  
 
Samo sprejetje kodeksa pa seveda ne zadostuje za dokaz, da organizacija spoštuje 
prepoved diskriminacije; potrebno je tudi udejanjanje kodeksa v praksi. Za to pa je 
pogoj že obstoj kodeksa kot takega. 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj kodeksov uveljavljenih organizacij, ki vsebujejo 
prepoved diskriminacije ali nestrpnosti, zapoved spoštovanja enakopravnosti, 
prepoved pristranskosti oziroma vsebujejo druge sorodne določbe. Vseh navedenih 
kodeksov sicer ni mogoče obravnavati kot dobre prakse, saj večinoma vsebujejo 
splošne pojme, pod katere je sicer mogoče vstaviti prepoved diskriminacije, a 
prepovedi diskriminacije ne omenjajo izrecno.  
 
- Kodeks policijske etike (enakost pred zakonom), 

http://www.policija.si/index.php/component/content/article/113-predstavitev/203-
kodeks-policijske-etike 

- Kodeks novinarjev Slovenije (prepoved zbujanja nestrpnosti), 
http://www.razsodisce.org/razsodisce/kodeks_ns_txt.php  

- Kodeks regulacije sovražnega govora, 
http://itm.siol.net/doc/2010/12/kodeks%20spletno%20sovrastvo.pdf  

- Slovenski oglaševalski kodeks (enakopravnost spolov, prepoved žalitve verskih 
čustev), http://www.soz.si/uploads/files/slovenski_oglasevalski_kodeks.pdf  

- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (načelo spoštovanja človekovega 
dostojanstva, spoštljivost do državljanov, nepristranskost, etičnost), 
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=591 

- Zavarovalni kodeks (enakopravnost), http://www.zav-
zdruzenje.si/docs/Kodeks.pdf   

- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (nepristranskost, sprejemanje 
različnosti), http://www.soczbor-sl.si/PDFji/Predstavitev/kodeks.pdf. 

 
Pregled navedenih kodeksov kaže, da vključevanje prepovedi diskriminacije ni 
pogosto. Še več, težko jo je zaslediti. 
 
Kodeksi večinoma uporabljajo drug jezik, kot je, denimo, prepoved zbujanja 
nestrpnosti, zagotavljanje nepristranskosti, spoštovanje enakopravnosti in enakosti 
pred zakonom ali spoštovanje človekovega dostojanstva. Na področju uveljavljanja 
prepovedi diskriminacije v kodeksih bi bilo torej mogoče še veliko narediti.    
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5.7 Situacijsko testiranje  
 
Situacijsko testiranje je način zbiranja dokazov za dokazovanje diskriminacije. 
Situacijsko testiranje pomeni organizirano preverjanje, ali določena pravna ali fizična 
oseba spoštuje prepoved diskriminacije. 
 
Tovrstno testiranje se lahko izvede, ko obstajajo okoliščine, iz katerih je mogoče 
sklepati, da je bilo določeno ravnanje diskriminatorno, pa tega ravnanja ni mogoče 
enoznačno dokazati.  
 
PRIMER: Pomen situacijskega testiranja je mogoče enostavno ponazoriti s 
primerom. Če na primer oseba z določeno osebno okoliščino (denimo hendikep), ki je 
delodajalcu vidna ali znana, sumi, da ni bila povabljena na razgovor za zaposlitev 
samo iz razloga te osebne okoliščine, kljub temu, da je izpolnjevala vse zahtevane 
pogoje za delovno mesto, je mogoče organizirati testiranje, preko katerega se za to 
delovno mesto potegujejo podobno kvalificirane osebe, ki pa nimajo te specifične 
osebne okoliščine.  
 
PRIMER: Ali če vzamemo drug primer: če v določenem lokalu pod določeno pretvezo 
ne želijo postreči določene osebe zaradi njene osebne okoliščine (denimo zaradi 
pripadnosti etnični manjšini), se lahko organizira testiranje, po katerem se v ta isti 
lokal odpravi več oseb, ki nimajo te osebne okoliščine (npr. pripadajo večinskemu 
narodu) in preverijo, ali bodo tudi njim zavrnili postrežbo pod isto pretvezo.  
 
PRIMER: Tretji primer je, ko se denimo oseba z določeno osebno okoliščino (temna 
barva kože) dogovarja za ogled stanovanja za najem in lastnik ob pogledu na osebo 
ogled prekliče, se lahko organizira testiranje, da se za stanovanje zanima oseba 
svetle polti in preveri, ali bo ogled tudi v njenem primeru preklican.  
 
PRIMER: Četrti primer je denimo, ko se bo oseba s tujim priimkom zanimala za 
nakup nepremičnine, bo lastnik po telefonu dejal, da je že prodana, ko pa bo poklical 
kupec z domače zvenečim priimkom, ga bo lastnik povabil na ogled.  
 
Pomembno je, da se vsako tovrstno testiranje čim bolj natančno dokumentira in da 
se zagotovi prisotnost prič, ki lahko potrdijo razvoj dogodkov. Pri tem se je potrebno 
zavedati, da skrivno snemanje brez privolitve osebe, ki se jo snema, ni dovoljeno. 
   
Situacijsko testiranje je mogoče izvesti na različnih področjih življenja, najlažje pri 
zaposlovanju ali uveljavljanju različnih pogojev dela ali pri dostopu do dobrin in 
storitev, ki so na voljo javnosti. Pomembno pri testiranju je to, da je dobro pripravljeno 
– ljudje, ki sodelujejo pri testiranju, se morajo nahajati v primerljivi situaciji, bistveno 
se lahko razlikujejo samo po osebni okoliščini, ki je odločilna za pojav diskriminacije. 
Pri testiranju na področju zaposlovanja je pomembno, da gre za kandidata približno 
iste starosti, podobnih kvalifikacij, z isto stopnjo izobrazbe. Okoliščine osebe, s katero 
testiramo obstoj diskriminacije, morajo biti čim bolj primerljive. Razlikujejo se lahko 
samo tiste okoliščine, ki so osnova diskriminacije, ki jo sumimo.  
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Tovrstno situacijsko testiranje se lahko uporabi v primerih, ko želimo preveriti, ali je 
naš sum diskriminacije upravičen. Kršitelji prepovedi diskriminacije namreč pogosto 
uporabijo različne pretveze in izgovore, s katerimi opravičujejo svoje ravnanje, da bi 
se izognili obtožbi diskriminacije. 
 
Zato je vključitev druge osebe, ki ključne osebne okoliščine nima, bistvena. Če bo 
kršitelj izgovor ponovil, potem bo diskriminacijo v prvem primeru težko dokazati. Če 
izgovora ne bo uporabil, pač pa bo ob naslednji priložnosti (časovno obdobje mora 
biti čim krajše) storitev, ogled stanovanja ipd. brez težav ponudil, obstaja velika 
verjetnost, da je v prvem primeru prišlo do diskriminacije, saj kršitelj svojega ravnanja 
ne bo mogel zadovoljivo pojasniti.  
 
Vprašanje, ki se postavlja, je, ali so na ta način zbrani dokazi v sodnih postopkih pred 
sodišči v Sloveniji dopustni ali ne. Če bi se diskriminirana oseba odločila, da sproži 
sodni postopek, lahko namreč poskusi dokaze, pridobljene s situacijskim testiranjem, 
uporabiti v podporo svoji trditvi, da je v njenem primeru prišlo do diskriminacije. Zato 
je pomembno, da je situacijsko testiranje dobro pripravljeno in profesionalno 
izvedeno, da so organizirane situacije čim bolj primerljive.  
 
Doslej pred slovenskimi sodišči še ni bilo primerov, ko bi pritožniki predložili dokaze, 
pridobljene s situacijskim testiranjem, zato se sodišča o tem vprašanju še niso 
izjasnila. Predpisi v Sloveniji izrecno ne določajo, ali so dokazi, pridobljeni s 
situacijskim testiranjem, pred sodiščem dopustni ali ne. Obstaja le splošna določba, 
po kateri v slovenskem pravnem redu ni dokaznih pravil, saj je odvisno od 
vsakokratne presoje sodišča, katere dokaze bo dovolilo in katere ne. Osmi člen 
Zakona o pravdnem postopku, denimo, določa, da o tem, katera dejstva štejejo za 
dokaze, odloči sodišče po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje 
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega 
postopka. 
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