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07.02.2012 
 

IZVAJANJE PRIPORO ČIL UPP - vmesno poročilo, februar 2012 
 
Priporočilo Stališče Slovenije Pristojnost -  Izvedba Opombe - plan izvedbe 
1. Naj preuči možnosti za pristop (Alžirija) / 
podpis in ratifikacijo (Egipt) / ratifikacijo 
(Bosna in Hercegovina) / premislek o 
ratifikaciji (Argentina) Mednarodne 
konvencije o varstvu pravic vseh delavcev 
migrantov in članov njihovih družin (Alžirija, 
Egipt, Bosna in Hercegovina, Argentina). 

V tem trenutku Slovenija ne more dati dokončnega 
odgovora. Slovenija že zdaj zagotavlja delavcem 
migrantom in njihovim družinskim članom na trgu 
dela večino pravic, zajetih v tej konvenciji, ter 
podpira njene cilje. 

 

 Konvencijo je ratificiralo 43 držav članic 
OZN. Med njimi ni držav članic EU. Na zasedanju Odbora za 
priseljevanje in azil v okviru Evropske  
komisije marca 2010 so vse države, razen  
Madžarske, zavrnile možnost ratifikacije konvencije.  
Razlogi za nasprotovanje so različni. Večina držav  
meni, da ratifikacija (ni potrebna, saj  
pravice migrantov dovolj varujejo že druge  
zavezujoče konvencije s področja človekovih pravic, ter  
evropska in nacionalna zakonodaja, dodatno varstvo na  
področju pravic migrantov pa naj bi prinesla nastajajoča  
'Direktiva Sveta o enotnem postopku obravnavanja vlog za  
enotno dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko  
prebivajo in delajo na ozemlju države članice, ter o  
skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito  
prebivajo v državi članici' ( t.i. 'Single permit' direktiva), 
ki je trenutno v postopku sprejemanja. 
 
 

2. Naj ratificira (Španija) / preuči možnosti za 
ratifikacijo (Argentina) Mednarodne 
konvencije za zaščito vseh oseb pred 
prisilnim izginotjem (Španija in Argentina) in 
za priznavanje pristojnosti ustreznemu 
odboru (Argentina).  

Slovenija sprejema priporočilo. Slovenija preučuje 
vprašanje ratifikacije Mednarodne konvencije za 
zaščito vseh oseb pred prisilnim izginotjem, zlasti z 
vidika predhodnega usklajevanja notranjega pravnega 
reda z določbami konvencije. 

Vlada proučuje vprašanje ratifikacije, 
trenutno poteka pridobivanje stališč 
pristojnih resorjev o možnosti 
ratifikacije Konvencije in morebitnih 
zadržkov. Dokaj jasno je v tej fazi, da 
bo potrebna sprememba Kazenskega 
zakonika, kar je predpogoj za 
ratifikacijo. 
 

Priporočilo bo predvidoma izvedeno v letu 2012, še 
vedno je potrebno dodatno predhodno proučevanje 
implikacij aplikacije konvencije. 

3. Naj ratificira Konvencijo Mednarodne 
organizacije dela (ILO) o enakem 
obravnavanju (socialna varnost) iz leta 1962 
(št. 118) in Konvencijo Mednarodne 
organizacije dela o preprečevanju večjih 
industrijskih nesreč iz leta 1993 (št. 174) 
(Argentina).  

 

Slovenska vlada sprejema priporočila za ratifikacijo 
Konvencije o preprečevanju večjih industrijskih 
nesreč iz leta 1993 (št. 174). Zakon o ratifikaciji 
konvencije je začel veljati 23. decembra 2009. Glede 
možne ratifikacije Konvencije o enakem 
obravnavanju (socialna varnost) iz leta 1962 (št. 118) 
Slovenija v  tem trenutku še ne more dati dokončnega 
odgovora.  

 PRIPOROČILO JE IZVEDENO glede ratifikacije 
Konvencije MOD št 174. Konvencije o enakem 
obravnavanju (socialna varnost) iz leta 1962, trenutno 
Republika Slovenija ne namerava ratificirati. 

4. Naj prilagodi pravni okvir mednarodnim Slovenija sprejema priporočilo in bo v pravnem  Slovenija bo še naprej uresničevala mednarodne 
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standardom s področja človekovih pravic, še 
zlasti ko gre za invalide, migrante, prosilce za 
azil, begunce, ženske in otroke (Nikaragva).  

okviru še naprej uresničevala mednarodne standarde s 
področja človekovih pravic, še zlasti ko gre za 
invalide, migrante, prosilce za azil, begunce, ženske 
in otroke. 

Policija je to v svojih predpisih že 
uredila in na tem področju ne bo 
sprememb.    
Zakonodaja s področja migracij in 
mednarodne zaščite je skladna z 
mednarodnimi standardi s področja 
človekovih pravic, čeprav pa Slovenija 
ni pristopila k področni konvenciji 
OZN. 

standarde s področja človekovih pravic, še zlasti za 
invalide in otroke. Slovenija je ratificirala Konvencijo 
OZN o pravicah invalidov in izbirni protokol (Uradni 
list RS št. 37/2008). 

5. Naj sprejme potrebne ukrepe, ki 
istospolnim skupnostim zagotavljajo enako 
obravnavo kot skupnostim med moškim in 
žensko v vsej slovenski zakonodaji 
(Nizozemska).  

  Državni zbor je  16.6.2011 sprejel  Družinski zakonik. 
Trenutno teče rok za zbiranje podpisov volivcev za 
razpis zakonodajnega referenduma. Po Družinskem 
zakoniku je skupnost istospolnih partnerjev (partnerska 
skupnost, zunajpartnerska skupnost) izenačena s 
skupnostjo med moškim in žensko (zakonska zveza, 
zunajzakonska skupnost).   

6. Naj še naprej uveljavlja zakonodajo, ki 
priznava enake pravice istospolnim parom 
(Kolumbija).  

  Odgovor kot pod št. 5.  

7. Naj odpravi vse druge neenakosti pri 
obravnavi heteroseksualnih in istospolnih 
parov, s čimer bi zagotovila popolno 
enakopravnost in nediskriminacijo (Kanada).  

  Odgovor kot pod št. 5 in 6..   

8. Naj sprejme zadnji osnutek sprememb 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, ki izenačuje istospolne in druge 
družinske skupnosti ter prepoveduje telesno 
kaznovanje otrok (Norveška).  

  MDDSZ: Državni zbor je 16.6.2011 sprejel Družinski zakonik. 
Po njem je skupnost istospolnih partnerjev (partnerska 
skupnost, zunajpartnerska skupnost) izenačena s skupnostjo 
med moškim in žensko (zakonska zveza, zunajzakonska 
skupnost). Družinski zakonik tudi prepoveduje telesno 
kaznovanje in druge oblike ponižujočega ravnanja z otroci. 

9. Naj dopolni  Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih z določbo, ki 
prepoveduje vse drugi oblike nasilja nad 
otroki, kot je psihično nasilje (Norveška).  

Slovenska vlada sprejema ta priporočila (5, 6, 7, 8, 
9). Predlog Družinskega zakonika, ki ga je vlada 
sprejela decembra 2009 in predložila državnemu 
zboru v obravnavo in sprejem, v vseh elementih 
izenačuje istospolno in druge družinske skupnosti.  
Zakonska zveza, je po novem opredeljena kot 
življenjska skupnost dveh oseb istega ali različnega 
spola. Predlog Družinskega zakonika prepoveduje 
telesno kaznovanje otrok in druge oblike 
ponižujočega ravnanja in je zavezujoč za starše in 
druge osebe, državne organe in javne uslužbence. 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini iz leta 2008 
razlikuje med različnimi vrstami nasilja. 

 Državni zbor je 16.6.2011 sprejel Družinski zakonik.  
Družinski zakonik prepoveduje telesno kaznovanje in druge 
oblike ponižujočega ravnanja z otroci. 

10. Naj okrepi položaj slovenskega varuha Slovenija sprejema priporočilo, ki pa je bilo 
večinoma že uresničeno. Institut varuha človekovih 
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človekovih pravic (Egipt).  

 

pravic je leta 2006 dobil večjo težo z zakonodajo, ki 
mu je zagotovila dodatno pristojnost izvajanja 
nadzorov, dodatno osebje (strokovnjaki iz nevladnih 
organizacij) in finančna sredstva. 

11. Naj še razširi zmožnosti medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 
z vključitvijo civilne družbe ter s tem 
zagotovi sodni pregon v primerih trgovine z 
ljudmi, pomoč žrtvam in večjo ozaveščenost 
(Filipini).  

Slovenija sprejema priporočilo in pripominja, da se 
priporočene dejavnosti v celoti oziroma večinoma že 
izvajajo.  
 

 Civilna družba je preko svojih predstavnikov že 
neposredno vključena v delovanje MDS od leta 2001 z 
ustreznim dopolnjevanjem leta 2003 in 2006. Sodni 
pregon deluje na podlagi KZ iz leta 2004. V 2010 
evidentiranih 10 obsodb.   
 

12. Naj sestavi in izvaja nacionalni akcijski 
načrt za boj proti prodaji otrok, otroški 
prostituciji in otroški pornografiji (Katar).                

 

Slovenija sprejema priporočilo in pripominja, da že 
deluje v skladu z njim. Slovenska vlada je sprejela 
vrsto programov in akcijskih načrtov ter zakonodajnih 
določb na področju otrokovih pravic. Prav tako je bil 
ustanovljen klicni center, kjer se lahko anonimno 
prijavijo nezakonite internetne vsebine.  

 Zaenkrat je to področje integrirano v skupni akcijski 
načrt za boj proti trgovini z ljudmi, ki se pripravlja za 
dvoletno obdobje. 

13. Naj izmenja izkušnje s prvim Programom 
za otroke in mladino, še zlasti pri 
upoštevanju priporočil Odbora za otrokove 
pravice (Moldavija).  

Slovenija sprejema priporočilo in ga že uresničuje. 
Prvi Program za otroke in mladino 2006–2016 je bil 
sprejet leta 2006, izvajanje programa pa je določeno v 
dvoletnih akcijskih načrtih.  

 Gre za tehnično pomoč in svetovanje Moldaviji. 
Moldavija je ena od prioritetnih držav  v okviru 
mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike 
Slovenije. Priporočilo je lahko izvedeno v letu 2012  v 
sodelovanju z MZZ. 

14. Naj nadaljuje prizadevanja za spodbujanje 
enakosti spolov in posledično zmanjševanje 
plačnih razlik med spoloma, s čimer bi 
ženske spodbudila k odločanju za vodilna 
delovna mesta in poklice, ki jih po navadi 
opravljajo moški. To bi izvedla s pomočjo 
Nacionalnega programa za enake možnosti 
žensk in moških, 2005–2013 in drugih 
ustreznih programov (Združeno kraljestvo 
Velika Britanija in Severna Irska).  

Slovenija sprejema priporočilo. Nadaljnje aktivnost 
na tem področju so predvidene v akcijskih načrtih za 
izvajanje Nacionalnega programa za enake možnosti 
žensk in moških, 2005–2013.  
 

 
Vlada je skladno z dveletnim 
Akcijskim načrtom 2010-2011 za 
izvajanje Nacionalnega programa za 
enake možnosti žensk in moških in 
svojimi pristojnostmi, ki izhajajo iz 
sklepa o njegovih delovnih področjih, 
v sodelovanju z relevantnimi partnerji 
izvedel dejavnosti, ki med drugim 
spodbujajo  udeležbo žensk na 
vodilnih mestih in v procesih 
odločanja v gospodarstvu ter krepitev 
vloge in položaja ženk v znanosti in 
raziskovanju. 

Podatki Eurostata (2008) kažejo, da še vedno obstajajo 
razlike med državami članicami EU. Razlika v plačilu 
sega od manj kot 10% v Italiji, Sloveniji, Belgiji, 
Romuniji, Malti, Portugalski in na Poljskem do več kot 
20% na Slovaškem, Veliki Britaniji, Cipru, Litvi, Grčiji, 
Nemčiji in na Nizozemskem in na več kot 25% v 
Avstriji, na Češkem in v Estoniji. Resolucija o 
nacionalnem programu za enake možnosti  kot enega od 
štirih ciljev na področju zaposlovanja in dela opredeljuje 
zmanjšanje vertikalne in horizontalne segregacije ter 
razlik v plačilu med spoloma. Tudi nekatere pobude  
sindikatov se osredotočajo na ozaveščanje in  razširjanje 
informaciji o plačah in poklicnem razvoju. V naslednjih 
petih letih namerava  Evropska komisija uporabiti vrsto 
ukrepov za zmanjšanje razlik v plačilu med moškimi in 
ženskami.   
V zvezi z zmanjševanjem plačnih razlik med spoloma 
vlada ni izvedla nobenih dejavnosti, saj je v  Sloveniji 
plačna razlika med moškimi in ženskami majhna - 
najnižja med vsemi državami članicami EU (v Sloveniji 
3,2, % medtem ko je povprečna razlika na ravni  27 
držav članic EU  17,1 %). 
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Izvajanje priporočila se nadaljuje tudi v okviru priprave 
predloga zadnjega akcijskega načrta 2012-2013 za 
izvajanje veljavnega NPEMŽM in se bo nadaljevalo v 
okviru njegovega izvajanja. 

15. Naj nadaljuje izvajanje Programa 
ukrepov za pomoč Romom v Republiki 
Sloveniji (1995) in določi letne cilje, s 
katerimi bi enkrat letno merili napredek 
(Združeno kraljestvo).  

 

Slovenija se zaveda pomembnosti Programa ukrepov 
za pomoč Romom iz leta 1995 in pozitivnih ukrepov 
za boljše vključevanje pripadnikov romske skupnosti 
v družbo. Slovenija zato obvešča, da je vlada dne 11. 
marca 2010 sprejela nov celosten Nacionalni program 
ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015. Ta 
dokument vsebuje ukrepe za ključna področja, na 
katerih se Romi še vedno soočajo z diskriminacijo in 
na katerih so potrebni konkretni pozitivni ukrepi, kot 
so šolstvo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, 
zaposlovanje, bivanjske razmere, kultura in boj proti 
diskriminaciji. Vsak ukrep ima svoj časovni potek 
izvajanja, uresničevanje programa ukrepov pa bo 
nadzorovalo že ustanovljeno posebno vladno delovno 
telo. Spremljanje in nadzorovanje se bo izvajalo 
enkrat letno. 

 Priporočilo se izvaja v skladu z Nacionalnim 
programom ukrepov za Rome za obdobje 2010-2015  
MK zagotavlja romski skupnosti sofinanciranje njihovih 
kulturnih projektov inizvaja druge storitve zanje: 
svetovanja, delavnice, strokovno pomoč itd. Glej 
tudi odgovore k pod št. 27, 29 in 89. 
 

16. Naj zagotovi ustrezne človeške in 
finančne vire za polno uveljavitev Akcijskega 
načrta za boj proti trgovini z ljudmi 2008–
2009 in ustanovi posebne programe za pomoč 
žrtvam ter zmanjša ogroženost žensk in 
deklet pred trgovino z ljudmi (Češka).  

Slovenija sprejema priporočilo in pripominja, da nov 
Akcijski načrt 2010–2011 nadaljuje vse dejavnosti na 
tem področju.  
 

 Akcijske načrte potrjuje vlada RS, v njih so projekti 
pomoči žrtvam tudi finančno ovrednoteni. Do sedaj so 
izvedeni Akcijski načrti 2004/06, 2007, 2008/09, 
2010/11. 

17. Naj oblikuje nacionalni akcijski načrt za 
boj proti prodaji otrok, otroški prostituciji in 
otroški pornografiji ter zagotovi ustrezne 
človeške in finančne vire za njegovo 
izvajanje (Iran).  

 

Slovenija sprejema priporočilo in poudarja, da ga 
pravzaprav že izvaja znotraj splošnih akcijskih 
načrtov za preprečevanje trgovine z ljudmi in zaščite 
otrok. Statistika nevladnih organizacij navaja, da so 
bile v letu 2008 tri izmed 68 žrtev kaznivih dejanj, 
povezanih s trgovino z ljudmi, mladoletne. 

 Zaenkrat je to področje integrirano v skupni akcijski 
načrt za boj proti trgovini z ljudmi, ki se pripravlja za 
dvoletno obdobje. 

18. Naj sprejme priporočila Odbora za 
odpravo diskriminacije žensk, s čimer bi 
oblikovala celovito strategijo ali akcijski 
načrt za preprečevanje in odpravo vsakršnega 
nasilja nad ženskami in dekleti ter ustanovi 
učinkovit institucionalni mehanizem za 
usklajevanje, spremljanje in ocenjevanje 
učinkovitosti izvedenih ukrepov (Malezija).  

Slovenija sprejema priporočilo in ga večinoma že 
uresničuje.  
 

 Priporočilo je iz vidika nasilja v družini IZVEDENO.  
Slovenija je v letu 2009 sprejela Resolucijo o 
preprečevanju nasilja v družini za obdobje 2009-
2014. To je strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe 
in ključne nosilce politik za preprečevanje in 
zmanjševanje nasilja v družini v  Sloveniji za petletno 
obdobje. Z dvoletnim akcijskim načrtom, ki je v letu 
2010 sledil sprejemu Resolucije, vlada zagotavlja 
transparentnejšo porabo javnih sredstev za zmanjševanje 
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nasilja in ciljno usmerjene aktivnosti pristojnih organov 
za posamezne ciljne skupine, v načrtu pa je tudi 
kampanja Vlade zoper nasilje v družini.  
 
 
UEM, Agencija RS za raziskovalno dejavnost in MNZ – 
Policija so sofinancirali ciljni raziskovalni projekt 
Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi 
in v partnerskih odnosih. Konec leta 2010 smo dobili 
izsledke prve empirične nacionalne raziskave o nasilju v 
zasebni sferi in partnerskih odnosih, konec leta 2011 pa 
še analize o delu policije, sodišč in centrov za socialno 
delo na področju nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini. Dejavnosti na področju nasilja nad ženskami so 
bile usmerjene tudi v obravnavo različnih pojavnih oblik 
nasilja nad ženskami oziroma nasilja nad posebnimi 
skupinami žensk. V letu 2010 je UEM posebno 
pozornost usmeril v obravnavo nasilja med zmenkanjem 
(dating violence). Izsledki raziskave in analize so 
podlaga za nadaljnjo krepitev učinkovitosti različnih 
institucij (policije, sodišča, centrov za socialno delo, 
vzgojno-izobraževalnih zavodov) in premagovanje 
težav, s katerimi se institucije pri obravnavanju nasilja.  

19. Naj predloži tekoče periodično poročilo 
Odboru za odpravo rasne diskriminacije 
(Pakistan).  

Slovenija sprejema priporočilo Slovenija je zagovarjala poročilo pred 
CERD 12. in 13. avgusta 2010. 

PRIPOROČILO JE IZVEDENO.  

20. Naj zagotovi, da ne bo zamud pri 
pošiljanju odgovorov na tematske vprašalnike 
posebnih postopkov Sveta za človekove 
pravice (Ruska federacija).  

Slovenija sprejema priporočilo. 

 

Od začetka leta 2010 je Slovenija 
prejela 21 vprašalnikov posebnih 
postopkov. Od 19 vprašalnikov, za 
katere je že potekel rok za odgovore, je 
Slovenija uspela odgovoriti na 13, v 
roku pa  na 10.  

PRIPOROČILO SE DELNO IZVAJA. 

21. Naj zagotovi ustrezno pravno zaščito 
zoper kakršno koli diskriminacijo na svojem 
ozemlju (Pakistan).  

Slovenija sprejema priporočilo in je vedno ravnala v 
skladu z njegovo vsebino.  
 

 Opravljena je bila analiza obstoječe institucionalne 
ureditve področja spodbujanja enakosti in varstva pred 
diskriminacijo. Na tej podlagi delovna skupina vlade 
pripravlja predlog sprememb in dopolnitev ZUNEO, ki 
ga bo predložila v obravnavo in sprejem vladi v prvi 
polovici leta 2012 (predvsem v zvezi s statusom in 
delovanjem zagovornika/ zagovornice načela enakosti,). 

22. Naj še naprej krepi ukrepe zoper 
diskriminacijo žensk, narodnih manjšin, oseb 
manj pogoste spolne usmeritve ali spolne 
identitete ter invalidov (Češka).  

Slovenija sprejema priporočilo in ga večinoma že 
uresničuje.  
 

 Priporočilo se izvaja.  
Istospolno usmerjeni: Državni zbor je 16.6.2011 sprejel 
Družinski zakonik. Po njem je skupnost istospolnih 
partnerjev (partnerska skupnost, zunajpartnerska 
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skupnost) izenačena s skupnostjo med moškim in 
žensko (zakonska zveza, zunajzakonska skupnost). 
RS je odpovedala Konvencijo o nočnem delu žensk, 
zaposlenih v industriji (Konvencija MOD št. 89), ker so 
pogoji preveč omejujoči in pomenijo diskriminacijo. 
Kljub odpovedi konvencije delavke ne bodo ostale brez 
varstva. Obstoječa zakonodaja v zvezi z nočnim delom 
zagotavlja posebno varstvo delavcev, ki opravljajo 
nočno delo, vendar ne glede na spol in ne glede na 
dejavnost, v kateri delajo. V letošnjem Programu dela 
vlade je predvidena ratifikacija Konvencije o nočnem 
delu žensk (Konvencija MOD št. 171), ker ureja 
posebno varstvo delavcev, ki delajo ponoči, ne glede na 
spol. 
MK je razvilo dinamični model varovanja kulturnih 
pravic manjšin in na tem temelju razvija različne, ne le 
finančne ukrepe zoper diskriminacijo.  
UN v okviru svojih pristojnosti skrbi za italijansko in 
madžarsko narodno ter romsko skupnost.  Tematike 
enakosti spolov, narodnih manjšin ter posebna 
obravnava različnosti so vključene v šolski kurikul na 
vseh nivojih izobraževanja. Poteka tudi dodatno 
financiranje projektov s teh  vsebin. 
 
Programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja na 
vseh ravneh se dopolnjujejo z vsebinami resolucij VS 
ZN 1325 in 1820, vključno s tematiko povezano s 
prepovedjo vsakršne diskriminacije v skladu z ZUNEO. 
Spodbuja se tendenca k povečanju števila žensk v 
procesih odločanja v MORS, na najodgovornejših 
vodstvenih, poveljniških in 
     štabnih dolžnostih v SV ter na odgovornih in 
poveljniških mestih ter v procesih 
     odločanja v MOM. Nujnost varovanja temeljnih 
človekovih pravic in spoštovanja človekovega 
dostojanstva je opredeljena v Kodeksu vojaške etike 
Slovenske vojske. Omogoča se sodelovanje in udeležba 
javnih uslužbenk in uslužbencev ter pripadnikov in 
pripadnic vojske na mednarodnih usposabljanjih, 
posvetih  ter seminarjih na temo človekovih pravic, 
enakih možnosti, varovanja človekovega dostojanstva in 
preprečevanja diskriminacije. V teku je usposobitev 
uslužbenk in uslužbencev MORS ter pripadnic in 
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pripadnikov SV za  strokovnjake za področje enakosti 
spolov, za zagotavljanje enakih možnosti, varovanje 
človekovega dostojanstva. 
 
UEM  izvaja projekt Doseči enakost v raznolikosti, ki 
vključuje osveščanje o obstoju različnih oblik 
diskriminacije v naši družbi ter opozarjanje na dejstvo, 
da nihče ne sme biti izpostavljen diskriminaciji zaradi 
svoje rase ali etnične pripadnosti, invalidnosti, starosti, 
vere ali prepričanja, spola, spolne usmerjenosti ali druge 
osebne okoliščine. V okviru projekta so bile izvedene 
izobraževalne delavnice in usposabljanja za NVO, 
državne uradnice in uradnike, sodnice in sodnike ter 
državne tožilke in tožilce. Delavnice so bile namenjene 
usposabljanju za učinkovitejše vključevanje vidika 
enakosti in spodbujanju upravljanja z raznolikostjo. 
Zaradi opozarjanja na pomen spoštovanja raznolikosti in 
boja proti vsem oblikam diskriminacije v širši javnosti je 
bila izvedena obsežna medijska kampanja. Eden 
ključnih ciljev projekta je bilo oblikovanje smernic 
za spodbujanje enakosti in varstva pred 
diskriminacijo.    
UEM spremlja učinkovitost izvajanja Uredbe o 
varovanju dostojanstva zaposlenih v organih 
državne uprave. Eno leto po uveljavitvi uredbe (julij 
2010) je svetovalkam in svetovalcem za pomoč in 
informiranje poslal vprašalnik o seznanjenosti 
zaposlenih z uredbo, o sprejetju dodatnih ukrepov, o 
pomoči, ki so jo svetovalke in svetovalci nudili 
zaposlenim in o težavah,  s katerimi se ti  srečujejo itd.  
Anketo o stanju za obdobje julij 2010 - julij 2011 je 
UEM izvedel skupaj s Komisijo za preprečevanje 
korupcije, saj se naloge in vloga svetovalk ter 
svetovalcev za pomoč in informiranje po uredbi in 
naloge zadolženih za načrt integritete po Zakonu o 
integriteti in preprečevanju korupcije pogosto prepletajo. 
UEM je tudi nadaljeval usposabljanje svetovalk in 
svetovalcev po Uredbi.  Osnovnih usposabljanj se je 
udeležilo že več kot 300 javnih uslužbenk in 
uslužbencev.   
Za področje pravnega varstva pred diskriminacijo in 
institucionalne ureditve glej odgovor pod št. 21.   
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23. Naj pripravi načrte skladno s priporočili 
Odbora za preprečevanje diskriminacije 
žensk, s katerimi bi spodbudila večjo 
zastopanost žensk na vseh področjih, še zlasti 
na delovnih mestih brez kakršne koli 
diskriminacije ter prepreči in izkorenini 
družinsko nasilje ali kakršno koli drugo 
obliko nasilja nad ženskami in dekleti. Ti 
načrti naj bi zajemali ustanovitev 
institucionalnih mehanizmov za spremljanje 
in ocenjevanje učinkovitosti ukrepov 
(Mehika).  

Slovenija sprejema priporočilo in je že naredila 
nekaj korakov za spremljanje in ocenjevanje 
učinkovitosti sprejetih ukrepov.  
 

 Priporočilo je z vidika priprave resolucije o 
preprečevanju nasilja v družini  in akcijskega načrta 
delno  že izvedeno. Slovenija je leta 2009 sprejela 
Resolucijo o preprečevanju nasilja v družini za 
obdobje 2009-2014. Ta strateški dokument določa cilje, 
ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in 
zmanjševanje nasilja v družini v Sloveniji za petletno 
obdobje. Z dvoletnim akcijskim načrtom je vlada leta 
2010 zagotovila transparentnejšo porabo javnih sredstev 
za zmanjševanje nasilja in ciljno usmerjene aktivnosti 
pristojnih organov za posamezne ciljne skupine, v načrtu 
pa je tudi kampanja zoper nasilje v družini.  
 
RS je odpovedala Konvencijo MOD o nočnem delu 
žensk, zaposlenih v industriji (št. 89), ker so pogoji 
preveč omejujoči in pomenijo diskriminacijo. Kljub 
odpovedi konvencije delavke ne bodo ostale brez 
varstva. Obstoječa zakonodaja v zvezi z nočnim delom 
zagotavlja posebno varstvo delavcev, ki opravljajo 
nočno delo, vendar ne glede na spol in ne glede na 
dejavnost, v kateri delajo. V letošnjem Programu dela 
Vlade Republike Slovenije je predvidena ratifikacija 
Konvencije MOD o nočnem delu žensk (št. 171), ki 
ureja posebno varstvo delavcev, ki delajo ponoči, ne 
glede na spol. 
 
Glej tudi odgovore pod št. 14. , 18. in 22.  

24. Naj sprejme učinkovite ukrepe za 
okrepitev sistema varovanja in spodbujanja 
pravic žensk in otrok (Uzbekistan).  

Slovenija sprejema priporočilo in pripominja, da je 
že zasnovala in uresničila vrsto ukrepov za varovanje 
in spodbujanje pravic žensk in otrok.  

  Na področju splošnih izvedbenih ukrepov je vlada leta 
2006 na podlagi priporočila Odbora za otrokove pravice 
sprejela Program za otroke in mladino 2006-2016. 
Otroška opazovalnica pri Inštitutu za socialno varstvo je  
izoblikovala enotno bazo podatkov o otrocih in mladini. 
V zadnjih letih je Slovenija namenila posebno pozornost 
ranljivim skupinam otrok. Pomembna novost na 
področju preprečevanja slabega ravnanja z otroki je 
sprejetje Zakona o preprečevanju nasilja v družini ter 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja 
nasilja v družini za obdobje 2009-2014, ki določa cilje, 
ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in 
zmanjševanje nasilja v družini do leta 2014. Nov 
Družinski zakonik, ki ga je sprejel Državni zbor 
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16.6.2011, krepi sistem varovanja in spodbujanja pravic 
otrok in določa prepoved telesnega kaznovanja otrok ali 
druge oblike ponižujočega ravnanja, ki zavezuje ne le 
starše, temveč tudi druge osebe, državne organe in 
nosilce javnih služb. Leta 2008 je začel veljati nov 
Kazenski zakonik, ki  tudi prispeva k večji zaščiti 
otrokovih pravic.  
Glede varovanja in spodbujanja pravic 

žensk g lej odgovore pod št. 14. , 18. in 22. 
 

25. Naj okrepi prizadevanja za odpravo 
stereotipov, diskriminatornega odnosa in 
dojemanja vlog žensk in deklet ter moških in 
fantov v družini in družbi (Portugalska).  

Slovenija sprejema priporočilo in bo nadaljevala 
pobude za odpravljanje stereotipov o vlogi spolov in 
diskriminatornega odnosa.  
 

  Vlada nadaljuje z različnimi pristopi za prepoznavanje 
in odpravljanje stereotipov, predvsem z organizacijo 
posvetov, usposabljanj in seminarjev, z analizami in 
študijami o delitvi moči med ženskami in moškimi na 
različnih področjih, s projektom Aktivirani očka za 
spodbujanje aktivnega preživljanja časa očetov z otroki 
ter ozaveščanje o pravicah očetov in pozitivnih vidikih 
aktivnega očetovstva za otroke in starše ipd.. 

26. Naj uvede učinkovitejše ukrepe za boj 
proti rasni diskriminaciji in nestrpnosti, ki 
vključujejo hitrejši odziv organov pregona in 
ostrejše kazni zoper storilce sovražnih, 
rasističnih in ksenofobičnih dejanj in primere 
sovražnega govora ter zoper skrunilce verskih 
objektov ali spominskih znamenj (Malezija).  

Slovenija sprejema priporočilo in pripominja, da je 
vedno ravnala v skladu z njegovo vsebino. 
 

 V Sloveniji  potekajo redna usposabljanja državnih 
tožilcev in sodnikov glede enakega obravnavanja in boja 
proti diskriminaciji. 

27. Naj okrepi ukrepe, tudi na lokalni ravni, 
za boj proti kulturnim stereotipom in 
diskriminacijo manjšin in migrantov 
(Filipini).  

Slovenija sprejema priporočilo in ga večinoma že 
uresničuje.  
 

 MK je razvilo dinamični model varovanja kulturnih 
pravic manjšin in na tem temelju razvija različne, ne le 
finančne ukrepe zoper diskriminacijo. UN v okviru 
svojih pristojnosti priporočilo izvaja za italijansko in 
madžarsko narodno ter romsko skupnost..  
MŠŠ poleg strategij in smernic, ki se s tega področja 
prenavljajo (prenavljajo se Smernice za izobraževanje 
otrok tujcev v vrtcih in šolah; dopolnjena je Strategija 
vzgoje in izobraževanja Romov) financira vse več 
projektov s tega področja za povezovanje različnih 
akterjev na lokalni ravni, kot  npr. projekt Strokovne 
podlage, strategije in teoretske tematizacije za 
izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno 
državljanstvo. Glej tudi odgovore pod št. 29 in 89. 
 

28. Naj okrepi prizadevanja in sprejme 
ustrezne ukrepe za boj proti kakršni koli 

Slovenija sprejema priporočilo in je vedno ravnala v   Priporočilo se izvaja. MK je razvilo dinamični model 
varovanja kulturnih pravic manjšin in na tem temelju 
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diskriminaciji manjšin (Uzbekistan).  skladu z njegovo vsebino.   

 

razvija različne, ne le finančne ukrepe zoper 
diskriminacijo. UN priporočilo izvaja v okviru svojih 
pristojnosti za italijansko in madžarsko narodno ter 
romsko skupnost. 
 
UEM  je pripravil dva projekta o enakosti v raznolikosti, 
ki sta se izvajala v letih 2010 in 2011. Glavni cilji 
projektov so bili boljša implementacija nacionalne 
zakonodaje o nediskriminaciji, razvoj nacionalne 
politike boja proti diskriminaciji in razširjanja zadevnih 
informacij ter osveščanje splošne javnosti in ciljnih 
skupin. V okviru projekta je UEM med drugim izvedel 
delavnico o nediskriminaciji za NVO, seminar o 
nediskriminaciji za odločevalce in odločevalke v javni 
upravi na nacionalni in lokalni ravni, medijsko 
kampanjo, katere namen je bil ozaveščanje o obstoju, 
prepovedi in škodljivosti diskriminacije, spodbujanje 
raznovrstnosti in večkulturnosti ter splošna promocija 
strpnosti do vseh, ne glede na njihov spol, narodnost, 
raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, 
invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, analizo o 
vključevanju vidika različnih osebnih okoliščin pri 
oblikovanju in izvajanju politik, študijo o izobraževanju 
otrok in mladine s posebnimi potrebami ter otrok in 
mladine iz ranljivih družbenih skupin in študijo o 
raznolikosti na trgu dela, delavnico za 
protidiskriminacijsko ozaveščanje za sodnike in sodnice, 
konferenco o nediskriminaciji na trgu dela (namenjena 
predvsem delodajalcem - vodstveni in vodilni kadri ter 
kadrovske službe- in sindikatom) ter vzpostavil spletno 
stran (www.enakost.si), na kateri so poleg informacij o 
samem projektu bile predstavljene tudi osnovne 
informacije o diskriminaciji, vključno z nasveti in 
priporočili za ravnanje v primerih diskriminacije in 
možnosti vložitve pobude za obravnavo primera 
domnevne diskriminacije pri zagovorniku načela 
enakosti. Informacije je podal tudi v zloženki v 11 
jezikih (slovenski, hrvaški, bosanski, srbski, albanski, 
francoski, nemški, angleški, romski, italijanski in 
madžarski). V letu 2011 je UEM v okviru projekta 
pripravljal smernice za  spodbujanje enakosti in varstvo 
pred diskriminacijo. 
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29. Naj sprejme ukrepe za boj proti 
stereotipom do romske skupnosti in ji uredi 
boljši dostop do izobraževanja, zdravstvenih 
storitev in zaposlovanja (Butan).  

 

Slovenija sprejema priporočilo in ravna v skladu z 
njegovo vsebino. Pri sprejemanju ukrepov na 
različnih področjih družbenega življenja je posebna 
pozornost namenjena preprečevanju diskriminacije 
Romov, vključno z Nacionalnim programom ukrepov 
za Rome za obdobje 2010–2015. 

 Priporočilo se izvaja. MDDSZ izvaja priporočilo v 
skladu z Nacionalnim programom ukrepov za Rome za 
obdobje 2010-2015 ter Programom podrobnih ukrepov 
MDDSZ za izvajanje le- tega. MŠŠ dodatno financira 
boljši dostop do izobraževanja za Rome: zagotavlja 
sredstva za romske pomočnike; postavljeni so ugodnejši 
standardi in normativi za oddelke z romskimi učenci; 
financirajo se učni pripomočki; tiskajo se dela o romski 
zgodovini in literaturi ter priročniki za delo z romskimi 
učenci itd.- 
MZ izvaja ukrepe za izboljšanje zdravstvenega varstva 
Romov. Inštitut za varovanje zdravja sodeluje z zavodi 
za zdravstveno varstvo na območjih, kjer živijo Romi.  
Ukrepi se redno izvajajo in ocenijo vsako leto in sicer: 
organizacija nacionalnih letnih konferenc o 
zmanjševanju neenakosti v zdravju romske populacije, 
zdravju romskih žensk in zdravju romskih otrok; 
programi za promocijo zdravja med Romi; aktivnosti za 
izboljšanje precepljenosti in hitrejše iskanje pomoči v 
zdravstveni dejavnosti ter upoštevanje navodil 
zdravstvenih delavcev in organizacija delavnic s 
poudarkom na zdravju v romskih naseljih.  
Glede izvjanja priporočila s strani UEM glej odgovor 
pod št. 28. 
 
  

30. Naj uvede ustrezne ukrepe za 
preprečevanje in kaznovanje vseh oblik 
trpinčenja, ki ga zakrivijo organi pregona 
(Iran).  

 

Slovenija sprejema priporočilo in poudarja, da 
navedeno ni resen in razširjen problem v Sloveniji, ter 
dojema priporočilo kot splošen in trajen napotek s 
področja varstva človekovih pravic. Primeri 
trpinčenja, ki ga zakrivijo organi pregona, so v 
Sloveniji zelo redki, preseganje policijskih pooblastil 
pa ni sistemski problem. Slovenija tako že izvaja to 
priporočilo in se bo zavzemala, da bo to področje še 
naprej ustrezno urejeno.   

  PRIPOROČILO SE IZVAJA. 

31. Naj uredi obvezno izobraževanje o 
človekovih pravicah za uslužbence v policiji, 
zaporih ter sodnih organih, ozavešča o 
varstvu pravic manjšin, žensk in otrok ter 
zagotovi, da bodo omenjeni odgovarjali za 
kakršne koli kršitve človekovih pravic 
(Češka).  

Slovenija sprejema priporočilo, ki se že uresničuje s 
sistematičnim usposabljanjem uslužbencev policije in 
usposabljanjem sodnih organov. Prizadevanja za 
dosego teh ciljev se bodo nadaljevala. 
 

 PRIPOROČILO SE IZVAJA. UEM  je izvajal 
usposabljanja, informiral in ozaveščal splošno javnost in 
ciljne skupine v okviru dejavnosti, ki so navedene v 
odgovorih na priporočilo 22 in 28. 

32. Naj sprejme zakon o družinskem nasilju, Slovenija sprejema ta priporočila glede obravnave  V Sloveniji so kazniva dejanja in kazenske sankcije 
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ki vključuje kazni in navaja možnosti za 
rehabilitacijo storilcev takšnih kaznivih 
dejanj ter organizira kampanjo za 
ozaveščanje o družinskem nasilju (Španija).  

 

storilcev družinskega nasilja,   možnosti rehabilitacije 
pa so urejene v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami. Slovenija prav tako sprejema 
priporočila glede kampanj za ozaveščanje. Ne more 
pa sprejeti priporočila za sprejetje zakona o 
družinskem nasilju, ki naj bi vključeval kazni za 
storilce kaznivih dejanj, zaradi nacionalnega sistema 
kazenskih predpisov.  V Sloveniji so kazniva dejanja 
in kazenske sankcije določene v Kazenskem zakoniku 
in Zakonu o prekrških.  

določene v Kazenskem zakoniku in Zakonu o prekrških. 
S sprejemom novega kazenskega zakonika leta 2008 
(KZ-1) je bilo kaznivo dejanje nasilja v družini izločeno 
in preneseno iz kaznivega dejanja nasilništva (poglavje 
kazniva dejanja zoper javni red in mir) ter na novo 
opredeljeno v poglavju kaznivih dejanj zoper zakonsko 
zvezo, družino in otroke. Slovenija družinsko nasilje 
tako že opredeljuje kot kaznivo dejanje. 
MDDSZ je priporočilo realiziralo s sprejetjem Zakona o 
preprečevanju nasilja v družini, Resolucije o 
nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 
2009-2014 ter akcijskega načrta. Kampanje o 
družinskem nasilju se izvajajo v sodelovanju z NVO. 
 
 

33. Naj najde rešitev za nasilje zaradi spola in 
oblikuje celovito strategijo ali akcijski načrt 
za preprečitev in odpravo vseh oblik nasilja 
nad ženskami in dekleti (Norveška).  

  Priporočilo se izvaja. Slovenija je leta 2009 sprejela 
Resolucijo o preprečevanju nasilja v družini za 
obdobje 2009-2014. Ta strateški dokumentdoloča cilje, 
ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in 
zmanjševanje nasilja v družini za petletno obdobje. Z 
dvoletnim akcijskim načrtom, (sprejet 2010) vlada 
zagotavlja transparentnejšo porabo javnih sredstev za 
zmanjševanje nasilja in ciljno usmerjene aktivnosti 
pristojnih organov za posamezne ciljne skupine, v načrtu 
pa je tudi kampanja vlade zoper nasilje v družini. Glej 
tudi odgovor na priporočilo 18. 
 

34. Naj najde celovito rešitev za nasilje zaradi 
spola (Iran). 

  Glej odgovor na priporočilo 18. 

35. Naj okrepi ukrepe za boj proti nasilju nad 
ženskami in dekleti (Azerbajdžan); naj še 
naprej spodbuja celovito strategijo za 
preprečevanje in odpravo vseh oblik nasilja 
nad ženskami in dekleti (Italija); naj še naprej 
izvaja ukrepe in programe za preprečevanje 
in odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in 
dekleti (Kolumbija).  

Slovenija sprejema priporočila (33, 34, 35) in jih 
večinoma že uresničuje.  
 

 Glej odgovor pod št. 33. 

36. Naj nadaljuje prizadevanja za boj proti 
družinskemu nasilju in poudarja  pomen 
ozaveščanja, ki prispeva k spremembam 
vedenja in pogledov (Francija).  

Slovenija sprejema priporočilo in ga večinoma že 
uresničuje.  

 

 Glej odgovor pod št. 33.  

37. Naj zagotovi zadostno število kriznih 
centrov in zatočišč za ženske, ki so žrtve 

Slovenija sprejema priporočilo in bo postopoma 
razširila mrežo kriznih centrov in zatočišč za ženske, 

 Priporočilo se izvaja. Slovenija postopno razširja 
program varne hiše oziroma materinskega doma tudi na 
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nasilja, v skladu s priporočilom Odbora za 
odpravo diskriminacije žensk (Kazahstan).  

ki so žrtve nasilje, še zlasti tam, kjer tovrstne storitve 
do zdaj še niso bile na voljo.  
 

nepokrite regije, kot so obalna regija in Notranjska. V 
letu 2011 se je odprla še ena varna hiša v Obalno-kraški 
regiji. Menimo, da so potrebe za namestitev žrtev na 
področju preprečevanja nasilja v družini glede na 
trenutno situacijo, pokrite.  

38. Naj sprejme učinkovite in celovite ukrepe 
za preprečevanje in odpravo vseh oblik 
nasilja nad ženskami in dekleti ter okrepi 
kampanje za ozaveščanje o kaznivosti 
družinskega nasilja (Gana).  

Slovenija sprejema priporočilo in bo tudi v prihodnje 
namenjala posebno pozornost kampanjam za 
ozaveščanje o nasilju nad ženskami in družinskem 
nasilju.  
 

 Glej odgovor pod št. 33. 
 

39. Naj uveljavi učinkovitejše zaščitne ukrepe 
v boju proti spolnemu nadlegovanju in 
trgovini z ženskami in pri tem hkrati uveljavi 
priporočila Odbora za preprečevanje 
diskriminacije žensk ter Odbora za človekove 
pravice (Kazahstan).  

Slovenija sprejema  priporočilo in že deluje v skladu 
z njegovo vsebino.  
 

 Glede trgovanja z ženskami so uvedeni ukrepi 
opredeljeni v Akcijskih načrtih  Medresorske delovne 
skupine za boj prti trgovini z ljudmi. Izvedba ukrepov je 
razvidna iz letnih poročil. Vse je dostopno na spletnem 
portalu Vlade RS. 
UEM je krepil sposobnosti za učinkovitejše ukrepanje 
proti spolnemu nadlegovanju in preprečevanju tega 
pojava v okviru usposabljanj, posvetov in seminarjev, o 
katerih poroča v odgovorih na priporočila 21., 22., 25. in 
28. 

40. Naj nadaljuje prizadevanja za boj proti 
vsem oblikam trgovine z ljudmi in okrepi 
prizadevanja za privedbo storilcev pred 
sodišče (Nizozemska).  

  Tako kot pod št. 39. in 11. 

41. Naj se bojuje proti vsem oblikam trgovine 
z ženskami in dekleti (Iran). 

  Tako kot pod št. 39. 

42. Naj okrepi preventivne ukrepe za boj 
proti trgovini z ljudmi (Alžirija). 

  Niz preventivnih ukrepov je opredeljenih v posebnem 
poglavju že omenjenih Akcijskih načrtov. 

43. Naj učinkovito izvaja dvoletne akcijske 
načrte za preprečevanje trgovine z ljudmi, 
katerih žrtve so pogosto ženske in otroci, 
prisiljeni v prostitucijo, in vzpostavi 
mehanizme za obmejni in letališki nadzor, ki 
bi preprečevali takšna kazniva dejanja, 
povečuje ozaveščenost in zagotavlja ustrezno 
pomoč žrtvam.  

  Učinkovitost izvajanja ukrepov je razvidna iz letnih 
poročil medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi. 

44. Naj okrepi prizadevanja za boj proti 
trgovini z ljudmi (Azerbajdžan).  

Slovenija sprejema priporočila (40, 41, 42, 43, 44) in 
že deluje v skladu z njihovo vsebino.  

 Tako kot v odgovorih pod št. 39 - 43. Priporočilo se 
izvaja. 

45. Naj še naprej dosledno preiskuje kazniva 
dejanja trgovine z ljudmi ter ostreje preganja 
in obsoja te zločine; naj nadaljuje  
ozaveščanje sodnikov o trgovini z ljudmi in 
zagotovi, da je večina storilcev obsojena na 

Slovenija sprejema priporočilo in že deluje v skladu 
z njegovo vsebino.  
 

 
 

 Priporočilo se izvaja, V oktobru 2010 je MP objavilo 
prevod vodilne sodbe ESČP glede trgovine z ljudmi - 
Rantsev proti Cipru in Rusiji (2009). Sodba je del 
gradiva za dodatna sodniška izobraževanja. 
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zaporno kazen; naj napoti večje število žrtev 
v programe za pomoč (ZDA); 
46. Naj izboljša način odkrivanja primerov 
trgovine z ljudmi v državo iz države (ZDA).  

Slovenija sprejema priporočilo.  Na tem področju je Slovenija pričela z regionalnim 
projektom v sodelovanju z Europolom in Eurojustom in 
sicer projekt ustvarjanja pogojev za Skupne 
preiskovalne skupine v regiji JVE, tako imenovani JIT – 
THB projekt. 

47. Naj spodbuja programe za ozaveščanje, ki 
bi ljudi obveščali o tveganjih, povezanih s 
trgovino z ljudmi, in jih bolje pripravili na 
prepoznavanje nevarnih situacij, v katerih bi 
lahko postali žrtve tega kaznivega dejanja 
(ZDA).  

Slovenija sprejema priporočilo in ga večinoma že 
uresničuje.  
 

 Priporočilo je vključeno v Akcijski načrt Medresorske 
delovne skupine. 

48. Naj v skladu z notranjo zakonodajo 
izboljša nadzorne mehanizme na mejnih 
prehodih in vstopnih točkah, s čimer bi 
odkrivali primere trgovine z ljudmi 
(Nikaragva).  

 

Slovenija sprejema priporočilo in poudarja, da so 
nadzorni mehanizmi na mejnih prehodih ustrezni. 
Policisti so se udeležili ustreznih programov za 
usposabljanje izvajalcev izobraževanja, v katerih so 
se usposobili za odkrivanje trgovine z ljudmi.  

 Priporočilo se izvaja. Policisti se udeležujejo programov 
usposabljanja za odkrivanje  trgovine z ljudmi. 
Slovenska mejna policija je sodelovala pri pripravi 
priročnika agencije Frontex za odkrivanje potencialnih 
žrtev trgovine z ljudmi.  

49. Naj nadalje preprečuje trgovino z ljudmi, 
tudi s povečevanjem pooblastil pristojnih 
mehanizmov, da bi socialno ogroženi 
posamezniki tako bili deležni izboljšanega 
pravnega varstva (Kirgizistan). 

Slovenija sprejema priporočilo.   Ukrepi so opredeljeni v Akcijskem načrtu Medresorske 
delovne skupine. 

50. Naj nadaljuje prizadevanja pri 
preprečevanju trgovine z ljudmi, še posebno z 
uvedbo kazenske odgovornosti za 
proizvajanje in razširjanje gradiva v prid 
trgovini z otroki, otroški prostituciji in otroški 
pornografiji (Belorusija). 

  PRIPOROČILO JE IZVEDENO. Kazenski zakonik že 
pokriva te inkriminacije. Ukrepi so tudi opredeljeni v 
Akcijskem načrtu Medresorske delovne skupine 

51. Naj nadaljuje prizadevanja za učinkovito 
zaščito otrokovih pravic in se bojuje proti 
trgovini z otroki, otroški prostituciji in 
pornografiji (Ukrajina). 

  Slovenija ukrepe za zaščito otrokovih pravic proti 
trgovini z otroki, otroški prostituciji in pornografiji 
izvaja v sklopu vladnih dvoletnih akcijskih načrtov. 
 

52. Naj inkriminira proizvodnjo in razširjanje 
gradiva, ki zagovarja prodajo otrok, otroško 
prostitucijo in otroško pornografijo, ter svoj 
kazenski zakonik uskladi z izbirnim 
protokolom Konvencije o otrokovih pravicah 
o trgovini z otroki, otroški prostituciji in 
otroški pornografiji (Gana).  

Slovenija sprejema priporočila (50, 51, 52) in 
pripominja, da so bila v veliki meri že izpolnjena z 
novim Kazenskim zakonikom iz leta 2008. Možno je, 
da bodo ob koncu leta 2010 v zakonodajnem 
postopku sprejete dodatne spremembe Kazenskega 
zakonika. 
 

 Kazenski zakonik je bil spremenjen (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, 
Uradni list RS, št. 91/11; objava: 14.11.2011, začne 
veljati 15.5.2012). Dopolnjen 176. člen KZ (kaznivo 
dejanje "Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje 
pornografskega gradiva") ter dodan nov 173.a člen KZ 
(kaznivo dejanje "Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst 
let, za spolne namene"). 
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53. Naj v sodelovanju z vsemi interesnimi 
skupinami nadaljuje svoja prizadevanja za 
preprečevanje prodaje otrok, otroške 
prostitucije in otroške pornografije 
(Kirgizistan).  

Slovenija sprejema priporočilo in ga je že udejanjila 
v svojih akcijskih načrtih zoper trgovino z ljudmi in v 
drugih projektih. 
 

 PRIPOROČILO SE IZVAJA 

54. Naj izvede reforme za izboljšanje 
učinkovitosti slovenskega sodstva, ki jih je že 
sprejela Pahorjeva vlada (Avstralija).  

  PRIPOROČILO JE IZVEDENO. Reforme so izvedene, 
sodstvo je samostojno in še ob sodelovanju vlade in 
Državnega zbora povečalo svojo učinkovitost. Rezultat 
je naslednji: sodni zaostanki so skorajda že izginili, smo 
v stanju kot leta 1995, ko so se prvič pokazali. Vlada je 
sprejela podaljšanje Projekta odprave sodnih zaostankov  
(Projekta Lukenda) do konca leta 2012, saj je optimalni 
cilj, da se dosežeta leti 1991-1992, ko sodnih zaostankov 
ni bilo. 

55. Naj sprejme nadaljnje ukrepe za 
zmanjšanje sodnih zaostankov (Kanada).  

  Odgovor kot pod št. 54.  

56. Naj uvede potrebne ukrepe za nadaljnje 
zmanjšanje sodnih zaostankov (Nizozemska).  

  Odgovor kot pod št. 54. 

57. Naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
zagotovitev pravic do sojenja v razumnem 
roku in do poštenega sojenja (Francija).  

Slovenija sprejema priporočila (54, 55, 56, 57). 
Reforme sodstva za doseganje boljše učinkovitosti že 
potekajo. Slovenija nadaljuje z uvajanjem več 
projektov, da bi odpravila sodne zaostanke. 
Spremembe v sodni in procesni zakonodaji so bodisi 
v postopku sprejemanja, razprave ali pa se že 
izvajajo. 

 Odgovor kot pod št. 54. 

58. Naj ustanovi posebna sodišča, ki bi 
pospešila reševanje sodnih zadev z družinsko 
problematiko, v katerih bi morali prevladati 
interesi otrok, in uvede ukrepe, da se socialno 
in ekonomsko prikrajšanim zagotovi 
brezplačna pravna pomoč (Čile). 

Slovenija sprejema priporočilo glede brezplačne 
pravne pomoči in pripominja, da že ravna v skladu z 
vsebino priporočila. Slovenija ne more sprejeti 
priporočila o specializiranih družinskih sodiščih. 
Slovenija namerava postopno in sistematsko okrepiti 
obstoječe družinske oddelke na okrožnih sodiščih in 
ustvariti nove, če sodna veja oblasti sama ugotovi, da 
so takšni oddelki potrebni. Uvedba novih sodišč s 
pristojnostjo le za družinska razmerja in otroke bi 
lahko povzročila nove sodne zaostanke ali dolgotrajne 
sodne postopke. 

 PRIPOROČILO JE DELNO IZVEDENO 

59. Naj zagotovi versko svobodo, kot jo 
določata Zakon o verski svobodi iz leta 2007 
in Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah (Pakistan).  

 Verska svoboda se zagotavlja, 
doregistrirane so bile vse verske 
skupnosti, ki so to želele, Ustavno 
sodišče je  zahtevalo v razsodbi  nekaj 
popravkov zakona 

V parlamentarni postopek je bila  s strani poslancev 
vložena novela zakona, ki pa zaradi razpustitve 
parlamenta ni več relevantna in jo bo potrebno v 
postopek ponovno vložiti. 

60. Naj sprejme posebne in učinkovite ukrepe Slovenija sprejema priporočili (59, 60), saj je verska  Odgovor kot pod št. 59. 
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za zagotavljanje verske svobode 
(Kirgizistan).  

svoboda eno naših ustavnih načel, za katero smo se 
vedno in se vedno bomo trudili. Zakon je v postopku 
ocenjevanja ustavnosti, pripravljajo pa se tudi 
zakonska dopolnila. 

61. Naj sprejme nov zakon, ki bo 
prepovedoval spodbujanje verskega ali 
rasnega sovraštva, in oblikuje konkretne 
ukrepe za zagotavljanje političnih, 
ekonomskih in kulturnih pravic verskih ali 
etničnih manjšin, vključno z muslimanskimi 
manjšinami (Kazahstan). 

Slovenija sprejema priporočilo, in sicer v smislu, da 
je že vsebovano v Kazenskem zakoniku in v Zakonu 
o uresničevanju načela enakega obravnavanja.  

 

 
 

Glede varstva kulturnih pravic MK že od leta 1990 
sistematično izvaja ukrepe za različne manjšinske 
etnične skupnosti, tudi ustavno nepriznane. Skladno z 
61. členom ustave so pripadnikom vseh manjšinskih in 
etničnih  skupnosti zagotovljene individualne pravice za 
ohranjanje lastnih narodnih, jezikovnih in kulturnih 
značilnosti.  
Priporočilo se  bo upoštevalo pri popravkih zakona  o 
verski svobodi. V parlamentarni postopek je bila  s 
strani poslancev vložena novela zakona, ki pa zaradi 
razpustitve parlamenta ni več relevantna in jo bo 
potrebno ponovno vložiti. 
UN priporočilo izvaja v okviru svojih pristojnosti za 
italijansko in madžarsko narodno ter romsko skupnost.. 
Delovna skupina, ki jo je ustanovila vlada, pripravlja 
predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja. 

62. Naj se učinkoviteje zavzame za gradnjo 
verskih ustanov za muslimanske in druge 
manjšinske skupine z namenom, da zagotovi 
svobodo veroizpovedi za vse dele družbe 
(Malezija).  

Slovenija sprejema priporočilo in pripominja, da za 
to ni nobenih formalnih omejitev, zlasti še na podlagi 
Zakona o verski svobodi iz leta 2007.  

 

 PRIPOROČILO SE IZVAJA. Konkretno glede džamije, 
je gradnja v postopku pridobivanja dokumentacije. 

63. Naj sprejme primerne ukrepe proti 
ponavljajočim se primerom sovražnega 
govora nekaterih politikov v javnosti  
(Kazahstan).  

Vlada Republike Slovenije sprejema priporočilo, saj 
že deluje v skladu z njegovo vsebino. Hkrati v zvezi s 
poslanci Državnega zbora pripominja, da tovrstni 
govor, če ga poslanci izrečejo v okviru zasedanja 
Državnega zbora, na podlagi 83. člena Ustave 
Republike Slovenije spada na področji parlamentarne 
avtonomije in poslanske imunitete. Urejanje tega 
področja je v izključni pristojnosti Državnega zbora. 

 Etično ravnanje poslancev je v pristojnosti Državnega 
zbora. V kolikor gre za primere, ki ne spadajo v okvir 
poslanske imunitete (npr. ko ne gre za nastopanje v DZ), 
pa velja tudi za poslance prepoved sovražnega govora, 
ki ga prepovedujeta Ustava RS in Zakon o medijih, kot 
kaznivo dejanje pa ga določa KZ. 

64. Naj dosledno izvaja kazenske določbe 
glede sovražnega govora in kaznivih dejanj 
zbujanja sovraštva in organizira kampanje za 
ozaveščanje in promocijo strpnosti (Češka).  

Slovenija sprejema priporočilo.  

 

 V Sloveniji je sovražni govor opredeljen kot kaznivo 
dejanje. Na področju medijev prepoveduje sovražni 
govor Zakon o medijih, prepoved sovražnega govora pa 
izhaja tudi iz novinarskih kodeksov kot avtonomnih 
pravnih virov. Sodna praksa glede sovražnega govora je 
še dokaj pomanjkljiva.   
. 

65. Naj nadalje krepi vlogo žensk pri 
odločanju in zagotovi enako plačilo moških 

  Glej odgovor na priporočilo 14. 
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in žensk za enakovredno delo (Alžirija).  
66. Naj okrepi svoja prizadevanja za 
povečanje števila žensk v politiki, še posebno 
na državni ravni, in spremeni Zakon o 
volitvah v državni zbor za pospešitev 
političnega napredovanja žensk na 
prihajajočih volitvah (Norveška).  

  V letu 2011 je bil pripravljen Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v 
državni zbor, katerega eden glavnih ciljev je bil 
zagotavljanje enakosti obeh spolov pri 
kandidiranju. Predlagan je bil enak odstotek 
zastopanosti spolov, kot ga vsebujeta Zakon o 
lokalnih volitvah in Zakon o volitvah poslancev v 
Evropski parlament. Po predlogu na kandidatni 
listi noben spol ne bi smel biti zastopan z manj kot 
40%, vsaka lista pa bi morala biti sestavljena tako, 
da bodo kandidati/kandidatke na prvi polovici 
kandidatne liste razporejeni izmenično po spolu. V 
polovici volilnih enot (štirih izmed osmih, če bi 
lista kandidirala v vseh osmih volilnih enotah) bi 
bil na prvem mestu liste predstavnik enega spola, 
v drugi polovici pa predstavnik drugega spola. Pri 
listah kandidatov, vloženih v neparnem številu 
volilnih enot, bi bila lahko razlika med spoloma na 
prvem mestu liste kandidatov največ za ena. 
Predlog zakona je bil aprilu 2011 sprejet na  vladi 
in posredovan Državnemu zboru. V Državnem 
zboru pa je bil sprejet sklep, da predlog zakona ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo.  Priporočilo se 
bo upoštevalo pri pripravi novega predloga 
Zakona o volitvah v državni zbor. 
Na volitvah 4. decembra 2011 pa je prišlo do 
pomembnega preboja: v Državni zbor je izvoljena 
tretjina poslank.  
 

67. Naj še naprej krepi vlogo žensk z 
izboljševanjem njihovega položaja in 
povečevanjem njihove vloge pri odločanju 
(Turčija).  

  UEM po vsakih volitvah opravi analizo z vidika spola in 
z njo seznani javnost in ciljne skupine. Leta 2010 je 
izvedel analizo lokalnih volitev, katere namen je bil v 
skladu z zakonskimi določili preučiti, ali je imelo 
sprejetje mehanizma t.i. spolnih kvot v Zakon o lokalnih 
volitvah pozitiven učinek na zastopanost spolov na 
kandidatnih listah za lokalne volitve 2010 ter na 
izvoljivost in zastopanost žensk v občinskih svetih 
slovenskih občin. Pred lokalnimi volitvami pa je 
politične stranke opozoril na vlogo, ki jo imajo pri 
spodbujanju večje vloge žensk v političnem odločanju in 
povabil medije, da v predvolilnih soočenjih opravijo 
pozitivno vlogo pri zagotavljanju enake vidnosti in 
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prepoznavnosti žensk in moških, ki kandidirajo na 
volitvah. UEM je nadalje v sodelovanju z vlado, 
državnim zborom ter Univerzo v Ljubljani, Univerzo v 
Mariboru in Univerzo na Primorskem 8. marca 2011 
organiziral mentorski dan s političarko. Mentorstvo je 
bilo namenjeno študentkam kot spodbuda za boljše 
razumevanje politike in političnega, za širšo družbo pa 
to lahko pomeni, da bodo v politiko vstopale 
posameznice z določenim predznanjem in uvidom v 
polje politike. Glej tudi odgovor na priporočilo 66. 

68. Naj z novimi predpisi izboljša položaj in 
udeležbo žensk v javnem življenju 
(Argentina). 

Slovenija sprejema priporočila (65, 66, 67, 68) in 
pripominja, da je slovenska vlada že sprejela številne 
ukrepe, ki zagotavljajo enakovredno udeležbo moških 
in žensk v javnih odborih, komisijah in drugih 
organih. Vlada je odločena nadaljevati svoja 
prizadevanja za krepitev vloge žensk pri odločanju. 
Nadaljnji koraki so predvideni v dopolnilih Zakona o 
volitvah v državni zbor, ki prinašajo bolj obvezujoče 
ukrepe za povečanje števila žensk v politiki.  
Enako plačilo moških in žensk za enakovredno delo 
zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih. 

  
Glej odgovor na priporočilo 66 in 67. 

69. Naj še naprej sprejema ukrepe, ki se 
nanašajo na poklicno segregacijo žensk in 
večjo raznovrstnost njihovih študijskih in 
poklicnih poti, tudi v manj tradicionalnih 
panogah (Portugalska).  

  Priporočilo se izvaja. Financirajo se projekti, ki 
spodbujajo in ozaveščajo učence in dijake o različnih 
poklicnih in študijskih poteh (v okviru projektov 
vzgajanja za enakost spolov) ter projekti, ki spodbujajo 
naravoslovje. Glej tudi odgovor na priporočilo 14. 

70. Naj sprejme potrebne ukrepe za odpravo 
diskriminacije žensk na delovnem mestu in 
udejanji priporočila Mednarodne organizacije 
dela za zagotavljanje enakega plačila za 
enakovredno delo v javnem in zasebnem 
sektorju (Kazahstan).  

Slovenija sprejema priporočili (69, 70) in ju že izvaja. 
Sprejeti so bili različni ukrepi za preprečevanje 
diskriminacije žensk pri zaposlovanju. Priporočila 
Mednarodne organizacije dela o enakem plačilu v 
javnem in zasebnem sektorju so zajeta v Zakonu o 
delovnih razmerjih.  

 PRIPOROČILO SE IZVAJA.  
Leta 2010 je UEM organiziral konferenco o vlogi 
menedžmenta pri oblikovanju nediskriminacijskih 
politik, vključno za preprečevanje diskriminacije po 
spolu. Namenjena je bila vsem na vodilnih mestih, 
zaposlenim v kadrovskih službah, tistim, ki se s 
področjem diskriminacije pri zaposlovanju srečujejo pri 
svojem delu, sindikatom, akademičarkam in 
akademikom ter ostali zainteresirani javnosti.  Glej tudi 
odgovor na priporočilo 14 in 22. 
 

71. Naj še naprej izvaja učinkovite ukrepe 
zoper diskriminacijo Romov, zlasti pri delu 
(Čile).  

Slovenija sprejema priporočilo in je že oblikovala ter 
uvedla različne ukrepe za ključna področja, na katerih 
se Romi še vedno soočajo z diskriminacijo in na 
katerih so potrebni konkretni pozitivni ukrepi. 
Tovrstne dejavnosti bo izvajala še naprej.  

 Priporočilo se izvaja. MK je razvilo dinamični model 
varovanja kulturnih pravic manjšin, znotraj modela tudi 
romske skupnosti, in na tem temelju razvija različne, ne 
le finančne ukrepe zoper diskriminacijo. MK zagotavlja 
romski skupnosti sofinanciranje njihovih kulturnih 
projektov. MK izvaja tudi druge storitve za Rome: 
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svetovanja, delavnice, strokovno pomoč itd. Glej 
tudi odgovor k priporočilu št. 89. 
 

72. Naj sprejme zakonodajne ukrepe za 
preprečevanje spolnega nadlegovanja na 
delovnem mestu, vključno s kaznimi in 
priložnostmi za ženske žrtve, da takšne 
kršitve prijavijo (Čile).  

Slovenija sprejema priporočilo in pripominja, da je 
njegova vsebina že vsebovana v Zakonu o delovnih 
razmerjih.  

 

 PRIPOROČILO SE IZVAJA 

73. Naj nadaljuje izboljševanje življenjskih 
razmer romskega prebivalstva (Avstralija).  

Slovenija sprejema priporočilo in je že oblikovala in 
sprejela različne ukrepe za izboljšanje bivanjskih 
razmer za Rome. Zagotavljanje primernih bivalnih 
razmer za romsko skupnost in njene člane ostaja ena 
državnih prioritet, zato so primerni ukrepi predvideni 
tudi v okviru Nacionalnega programa ukrepov za 
Rome za obdobje 2010–2015.  

 PRIPOROČILO SE IZVAJA 

74. Naj sprejme učinkovite ukrepe za 
zmanjšanje visoke stopnje umrljivosti mater 
(Azerbajdžan).  

Slovenija sprejema priporočilo in bo spremljala 
izvajanje ter uspeh kliničnih in javnozdravstvenih 
ukrepov, ki jih je že sprejela. Pri tem omenja, da 
stopnja maternalne umrljivosti že izkazuje padajoči 
trend (v obdobju 2000–2002 je znašala 15,1/100.000 
živorojenih otrok, v obdobju 2003–2005 pa 
9,4/100.000 živorojenih otrok; v absolutnih številkah 
je to za zadnje obdobje 5 primerov zgodnjih 
maternalnih smrti in 3 primeri kasnih maternalnih 
smrti). 

 MZ priporočilo že sistematično izvaja. 
Vsi primeri maternalnih smrti se 
aktivno odkrivajo in analizirajo v 
okviru Nacionalne delovne skupine za 
obravnavo podatkov o maternalnih 
smrtih, ki glede na način zbiranja 
podatkov izdela triletno poročilo in 
predlaga klinične ter javno- 
zdravstvene ukrepe za zniževanje 
maternalne umrljivosti. Stopnja 
maternalne umrljivosti že izkazuje 
padajoči trend.  
 

MZ v sodelovanju z  Inštitutom za varovanje zdravja 
spremljanja in vrednoti izvajanje sprejetih ukrepov ter 
spodbuja izvajanje dodatnih dejavnosti za zmanjševanje 
maternalne umrljivosti. Eden od najpomembnejših 
ukrepov je vzpostavljen proces aktivnega odkrivanja in 
analiziranja vseh primerov maternalnih smrti, vključno s 
kasnimi maternalnimi smrtmi, do enega leta po 
zaključku nosečnosti, in ustreznega ukrepanja. Večina 
izvedenih ukrepov je bila na področju izobraževanja 
strokovnjakov, ki skrbijo za zdravje nosečnic in 
otročnic, izdelave strokovnih smernic za spremembe v 
organizaciji zdravstvenega varstva ter izboljšanja 
komunikacije med različnimi zdravstvenimi 
strokovnjaki. Eno od ključnih področij za ukrepanje je 
duševno zdravje in nosečnost, porod ter poporodno 
obdobje, saj so bile v Sloveniji v obdobju 2000 – 2008 
najštevilčnejše ravno maternalne smrti zaradi samomora. 
Dodatne aktivnosti so bile vključene tudi v predlog 
akcijskega načrta za področje duševnega zdravja, ki je v 
pripravi. Posebna pozornost je dana ženskam, ki zaradi 
neosveščenosti in socialne izključenosti ne koristijo 
storitev reproduktivnega zdravstvenega varstva, ki so 
jim na voljo, zato se za to skupino načrtuje posebne, 
njim prilagojene, programe promocije in varovanja 
reproduktivnega zdravja.  
V letu 2011 so bile izvedene tri delavnice za 
zmanjševanje maternalne umrljivosti, namenjene 
strokovnjakom s področja ginekologije in porodništva, 
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na katerih so bili obravnavani najpomembnejši vzroki 
maternalnih smrti v Sloveniji. Na pobudo Delovne 
skupine za obravnavo podatkov o maternalnih smrtih sta 
Razširjen strokovni kolegij za javno zdravje in Razširjen 
strokovni kolegij za ginekologijo in perinatologijo 
sprejela priporočilo, da Zdravniška zbornica vključi v 
program specializacije ginekologije in porodništva vsaj 
14 dnevni seminar o javno-zdravstvenih vidikih 
varovanja reproduktivnega  zdravja. 
 

75. Naj nadaljuje prizadevanja za vključitev 
izobraževanja na področju človekovih pravic 
v izobraževalni sistem in programe 
usposabljanja na državni ravni in ta 
prizadevanja nadaljuje tudi na mednarodni 
ravni (Maroko). 

 

Slovenija sprejema priporočilo o nadaljevanju 
državnih prizadevanj za vključitev izobraževanja o 
človekovih pravicah, saj smo slednje že vpeljali v 
slovenski šolski sistem in programe usposabljanja in s 
temi prizadevanji bomo nadaljevali  tudi na 
mednarodni ravni. 
 

 PRIPOROČILO SE IZVAJA. MŠŠ nadaljuje s 
prizadevanji za vključitev izobraževanja o človekovih 
pravicah v kurikul. Izobraževanje o človekovih pravicah 
je že vpeljano v slovenski šolski sistem in programe 
usposabljanja. S prizadevanji na področju izobraževanja 
o človekovih pravicah Slovenija nadaljuje tudi na 
mednarodni ravni skozi podporo Deklaraciji OZN o 
izobraževanju in usposabljanju o ČP, ki je bila v GS 
OZN sprejeta 19. decembra 2011 in skozi promocijo in 
nadaljnje izvajanje Svetovnega programa za IČP, ki je 
trenutno v drugi fazi. Junija 2011 je bila ustanovljena 
medresorska DS za implementacijo 2. faze Svetovnega 
programa za IČP, ki z drugimi akterji pripravlja program 
izvajanja. 

76. Naj okrepi primerne ukrepe za zaščito in 
izboljšanje kulturnih pravic nekaterih etničnih 
skupin, zlasti še otrok znotraj teh skupin 
(Albanija). 

Slovenija sprejema priporočilo in je vedno ravnala v 
skladu z njegovo vsebino.  

 

 Priporočilo se izvaja. MK je od leta 1992 izvajalo t.i 
posebni program, ki je skupek različnih ukrepov med 
katerimi je tudi Javni razpis za financiranje različnih 
drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v 
RS, s tem da se projekti, ki so bili in so namenjeni 
otrokom ali v katerih sodelujejo otroci, obravnavajo 
prednostno. Od leta 2010 je bil k sodelovanju pritegnjen 
Javni sklad za kulturne dejavnosti z namenom, da bi bil 
namen MK nadgrajen z območno in področno 
integracijo. 
UN v okviru svojih pristojnosti priporočilo izvaja za 
italijansko in madžarsko narodno ter romsko skupnost. 

 

 
77. Naj vzpostavi primerno zakonodajo in 
pospeši proces priznavanja “izbrisanih” 
(Avstralija).  

 Državni zbor je 8.3.2010 sprejel  
Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o urejanju statusa državljanov 
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ 

Priporočilo se izvaja. Treba pa je opozoriti na dokaj 
nizko število vloženih zahtevkov, kar opozarja na 
potrebo po kampanji za ozaveščanje vseh preostalih 
zainteresiranih. Vlada se zaveda, da je obveščanje 
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v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
novela ZUSDDD), ki je začel  veljati 
24.7.2010.  
Upravne enote so pristojni organ za 
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje 
in za izdajo posebne odločbe, s katero 
se odloči o dovoljenju za stalno 
prebivanje in o prijavljenem stalnem 
prebivališču za nazaj, t.j. za obdobje od 
izbrisa iz registra stalnega prebivalstva 
do pridobitve dovoljenja za stalno 
prebivanje oziroma do sprejema v 
državljanstvo RS, kar bo omogočilo 
hitrejšo obravnavo prošenj. 

izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva in javnosti o 
noveli ZUSDDD izredno pomembno. Zato je MNZ ob 
uveljavitvi novele ZUSDDD izdalo  posebno brošuro v 
slovenskem jeziku, ki je vsem zainteresiranim na voljo 
na vseh upravnih enotah v Sloveniji, na slovenskih 
diplomatskih predstavništvih in konzulatih v državah 
naslednicah nekdanje SFRJ, prejele pa so jo tudi NVO. 
V brošuri je pojasnjen postopek in pogoji za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje in za izdajo posebne 
odločbe za nazaj. Konec leta 2011 je MNZ brošuro 
izdalo še v štirih jezikih držav naslednic nekdanje SFRJ. 
Brošure  bodo v januarju 2012 poslane vsem upravnim 
enotam v Sloveniji in slovenskim diplomatskim 
predstavništvom ter konzulatom v državah naslednicah 
nekdanje SFRJ, kjer bodo na voljo vsem 
zainteresiranim.  
Vse pomembne informacije so v šestih jezikih dostopne 
tudi na spletnih straneh MNZ Republike Slovenije 
(www.infotujci.si) in na spletnih straneh MZZ 
Republike Slovenije (www.mzz.gov.si). Na MNZ je od 
20.7.2010 dalje odprta tudi brezplačna telefonska 
številka, na kateri so dostopne vse informacije v zvezi z 
ZUSDDD.  
 

78. Naj sprejme zakonodajne in druge ukrepe, 
ki bodo zajeli vse "izbrisane", ne glede na to, 
kje ti trenutno prebivajo (Norveška).  

 Novela ZUSDDD ureja tudi izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje in 
posebne odločbe tujcu, ki v času izdaje 
dovoljenja ne živi v RS in je 
ugotovljeno, da je njegova odsotnost iz 
RS zakonsko upravičena in zato ne  
prekinja pogoja dejanskega življenja v 
RS. 

PRIPOROČILO JE IZVEDENO. 

79. Naj ugodi vsem prošnjam za dodelitev 
stalnega prebivališča vsem državljanom 
drugih republik nekdanje Jugoslavije, ki so 
imeli stalno prebivališče v Sloveniji tik pred 
osamosvojitvijo ter njihovim potomcem; naj 
zagotovi primerno odškodnino vsem tistim, 
ki so bili zaradi "izbrisa" prikrajšani; in naj 
sproži kampanjo, s katero bo o teh ukrepih 
obvestila vse, ki zdaj živijo zunaj njenih meja 
(Kanada).  

  Novela ZUSDDD ureja izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje in posebne odločbe kot je 3.4.2003 odločilo 
Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-I-246/02-28. 
Novela ZUSDDD ureja tudi izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje in izdajo posebne odločbe otroku oziroma 
osebi, ki je bila rojena v RS po 25.6.1991, katere vsaj 
eden od staršev je bil izbrisan iz registra stalnega 
prebivalstva.  
MNZ je z namenom obveščanja izbrisanih o sprejemu 
novele ZUSDDD in o pogojih za izdajo dovoljenja za 
stalno prebivanje in za izdajo posebne odločbe, 
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pripravilo posebno brošuro z informacijami o ureditvi 
statusa izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva RS, ki 
je na voljo na vseh upravnih enotah, prejele pa so jo tudi 
NVO, in vzpostavilo brezplačno telefonsko številko. 
Zaradi seznanitve izbrisanih, ki živijo v tujini, je bila 
brošura poslana tudi slovenskim veleposlaništvom in 
konzulatom v državah naslednicah nekdanje SFRJ. Vse 
pomembne informacije v zvezi z reševanjem problema 
izbrisanih, so dostopne tudi na spletnih straneh MNZ, 
MZZ in na posebni spletni strani za tujce 
www.infotujci.si, skupaj z brošuro in obrazci prošenj za 
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in za izdajo 
posebne odločbe. Konec leta 2011 je MNZ brošuro 
izdalo še v štirih jezikih držav naslednic nekdanje SFRJ. 
Brošure  bodo v januarju 2012 poslane vsem upravnim 
enotam v Sloveniji in diplomatskim predstavništvom ter 
konzulatom Slovenije v državah naslednicah nekdanje 
SFRJ, kjer bodo na voljo vsem zainteresiranim.  
Vprašanja upravičenosti izbrisanih do odškodnin novela 
ZUSDDD ne ureja, temveč o pravici izbrisanih do 
odškodnine zaradi izbrisa in o višini odškodnine 
odločajo sodišča pri presoji konkretnih odškodninskih 
tožb v skladu s splošnimi pravili odškodninskega prava. 

80. Naj ponovno vpiše izbrisane osebe v 
register prebivalstva v skladu z odločitvami 
Ustavnega sodišča med letoma 1999 in 2003 
in jim zagotovi vse civilne, ekonomske in 
socialne pravice (Slovaška). 

   
 

Priporočilo je delno izvedeno. Izbrisanim osebam, ki so 
jim bile v letih 2004 in od februarja 2009 dalje na 
podlagi 8. točke odločbe ustavnega sodišča, št. U-I-
246/02-28 z dne 3.4.2003, izdane  dopolnilne odločbe in 
osebam, ki so na podlagi novele ZUSDDD prejele 
posebne odločbe, je bilo v register stalnega prebivalstva 
vpisano stalno prebivališče v RS od  izbrisa iz registra 
stalnega prebivalstva do pridobitve dovoljenja za stalno 
prebivanje oziroma do sprejema v državljanstvo RS. Za 
celovito rešitev problema izbrisanih je vlada s sklepom 
št. 02401-22/2010/3 25.11.2010 ustanovila Delovno 
skupino za celovito obravnavo problematike izbrisanih, 
vključno s proučitvijo problema nastanitve, zaposlitve in 
socialnih pravic. V prvem poročevalskem obdobju je 
delovna skupina opravila okviren pregled in oceno 
trenutnega stanja reševanja problematike izbrisanih na 
posameznih področjih, vendar mnoga vprašanja še 
ostajajo odprta. S prvim poročilom o delu delovne 
skupine se je vlada seznanila na seji 28.7.2011, na kateri 
je tudi sprejela sklep, da v drugem poročevalskem 



 23 

obdobju delovna skupina pripravi smernice in predloge 
za celovito, sistemsko rešitev problematike izbrisanih.     

82. Naj v prihodnje zaradi ljudi, ki že dolgo 
čakajo na rešitev problema, nameni več 
pozornosti vprašanju "izbrisanih" (Bosna in 
Hercegovina).  

  Priporočilo je izvedeno. Kot je bilo pojasnjeno zgoraj, je 
bila za rešitev problema izbrisanih sprejeta novela 
ZUSDDD, ki ureja izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje in izdajo posebne odločbe, s katero se odloči 
o dovoljenju za stalno prebivanje in o prijavljenem 
stalnem prebivališču za nazaj, to je za obdobje od izbrisa 
iz registra stalnega prebivalstva do pridobitve dovoljenja 
za stalno prebivanje oziroma do sprejema v 
državljanstvo RS. 

83. Naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
rešitev vprašanja “izbrisanih” in s tem na 
dostojanstven in učinkovit način tem osebam 
omogoči najprimernejšo popravo krivic 
(Srbija).  

  Priporočilo je delno izvedeno. Glej pojasnilo pri  št. 81 
in 82.  

85. Naj v celoti izpolni namero Vlade 
Republike Slovenije, da reši status tako 
imenovanih izbrisanih v bližnji prihodnosti 
(Ruska federacija).  

  Priporočilo je izvedeno. Velja pojasnilo kot pri št. 82. 

86. Naj državljanom nekdanje Jugoslavije s 
stalnim prebivališčem v Sloveniji povrne 
status stalnega prebivališča, žrtvam pa vrne 
njihove pravice (Mehika).  

  Priporočilo je izvedeno. Velja enako pojasnilo kot k 
točki št. 80. 

87. Naj upošteva pripombe članov civilne 
družbe glede pravic tistih, ki so izgubili status 
stalnega prebivališča in so morda upravičeni 
do povrnitve tega (Filipini). 

Slovenija sprejema ta priporočila (77, 78, 79, 80, 82, 
83, 85, 86, 87) in poudarja, da je bil zaradi odločbe 
Ustavnega Sodišča RS iz leta 2003 pripravljen 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, katerega je 
Vlada RS predložila Državnemu zboru RS v sprejem 
po skrajšanem postopku. Državni zbor  ge je 
obravnaval in sprejel dne 8. 3. 2010. Ta zakona 
omogoča ureditev dovoljenja za stalno prebivanje in 
prijavo stalnega prebivališča za nazaj, pod določenimi 
pogoji, vsem državljanom drugih republik nekdanje 
SFRJ, ki so bili leta 1992 izbrisani iz registra stalnega 
prebivalstva in bodo vložili vlogo v obdobju treh let 
od uveljavitve zakona. Dovoljenje za stalno 
prebivanje bodo lahko pridobili tudi tisti t.i. izbrisani, 
ki ne živijo v Republiki Sloveniji, če se bo v postopku 
ugotovilo, da so odsotni iz upravičenega razloga, 
določenega v zakonu, ki ne prekinja pogoja 

 Priporočilo je bilo izvedeno. Velja enako pojasnilo kot k 
točki št. 77. 
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dejanskega življenja. O odškodninskih zahtevkih 
oseb, ki jim je prenehala prijava stalnega prebivališča 
(t.i. izbrisanih) odločajo pristojna sodišča v Republiki 
Sloveniji po splošnih načelih odškodninskega prava. 
Zaradi navedenega Vlada RS posebnih ukrepov v 
zvezi s tem ne pripravlja. 

81. Naj sproži kampanjo, s katero bo vse tiste 
"izbrisane", ki živijo v tujini, obvestila o 
novih zakonodajnih ukrepih in možnostih, 
kako se lahko sklicujejo nanje (Poljska).  

Slovenija sprejema priporočilo.  

 

 MNZ je ob uveljavitvi novele ZUSDDD izdalo  posebno 
brošuro v slovenskem jeziku, ki je vsem zainteresiranim 
na voljo na vseh upravnih enotah v Sloveniji, na 
diplomatskih predstavništvih in konzulatih Slovenije v 
državah naslednicah nekdanje SFRJ, prejele pa so jo tudi 
NVO. V brošuri je pojasnjen tudi postopek in pogoji za 
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in za izdajo 
posebne odločbe za nazaj. Konec leta 2011 je MNZ 
brošuro izdalo še v štirih jezikih držav naslednic 
nekdanje SFRJ. Brošure  bodo v januarju 2012 poslane 
vsem upravnim enotam v Sloveniji in diplomatskim 
predstavništvom ter konzulatom Slovenije v državah 
naslednicah nekdanje SFRJ, kjer bodo na voljo vsem 
zainteresiranim.  
Vse pomembne informacije so v šestih jezikih dostopne 
tudi na spletnih straneh MNZ (www.infotujci.si) in na 
spletnih straneh MZZ (www.mzz.gov.si). Na MNZ je od 
20.7.2010 odprta tudi brezplačna telefonska številka, na 
kateri so dostopne vse informacije v zvezi z ZUSDDD.  
 

84. Naj sprejme nadaljnje ukrepe za 
omogočanje dostopa “izbrisanim” do 
slovenskega državljanstva (Češka).  

Slovenija ne more sprejeti tega priporočila zaradi 
sledečih razlogov: 

- Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, ki je 
pričel veljati 25. 6. 1991, ni uvedel podlage za 
odvzem državljanstva osebam, ki so imele na dan 23. 
12. 1990 poleg jugoslovanskega državljanstva še 
republiško državljanstvo druge republike nekdanje 
SFRJ, temveč je tem osebam pod olajšanimi pogoji 
omogočil pridobitev slovenskega državljanstva. Pod 
olajšanimi pogoji je državljanstvo Republike 
Slovenije prejelo 171.136 oseb (40. člen ZDRS), pri 
čemer so te osebe zadržale svojo izvorno 
državljanstvo.  

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije, ki je pričel veljati 
29.11.2002, je tem osebam vnovič pod olajšanimi 

 Slovenija priporočila ni sprejela. 
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pogoji omogočil pridobitev slovenskega 
državljanstva. Pod olajšanimi pogoji je državljanstvo 
Republike Slovenije prejelo 1.757 oseb (19.č. člen 
ZDRS), pri čemer so te osebe zadržale svojo izvorno 
državljanstvo.  

- Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobi 
vsak tujec, ki zanj zaprosi in kumulativno izpolnjuje 
vse pogoje v skladu z veljavnim Zakonom o 
državljanstvu Republike Slovenije. Za t.i. izbrisane 
navedeni zakon ne predvideva pridobitve slovenskega 
državljanstva pod olajšanimi pogoji. 

88. Naj uvede mehanizme za zagotavljanje 
zakonitega prebivanja pripadnikov manjšin, 
ki živijo v Sloveniji, in jim s tem zagotovi 
dostop do osnovnih storitev in zaposlitvenih 
priložnosti (Argentina). 

Slovenija ne sprejema priporočila zaradi njegove 
nerazumljivosti in protislovnosti. Odgovori Slovenije 
na podobna priporočila, ki se nanašajo na 
problematiko t.i. "izbrisanih" in problematiko etničnih 
skupnosti, so podani pri drugih priporočilih.    
 

 Slovenija priporočila ni sprejela. 

89. Naj sprejme ukrepe za varstvo manjšin, ki 
niso izrecno opredeljene v Ustavi, in sprejme 
dodatne ukrepe za izboljšanje, razvoj in 
ohranjanje njihovih etničnih in narodnih 
identitet (Češka).  

Slovenija sprejema priporočilo in je vedno ravnala v 
skladu z njegovo vsebino. 14., 61., in 62. člen Ustave 
Republike Slovenije pripadnikom vseh manjšinskih 
skupnosti zagotavljajo individualne pravice za 
ohranjanje lastnih narodnih, jezikovnih in kulturnih 
značilnosti. Vlada bo nadaljevala izvajanje sprejetih 
ukrepov za izboljšanje, razvoj in ohranjanje njihovih 
etničnih in narodnih identitet.  

 Priporočilo se izvaja.  MK od leta 1990 sistematično 
izvaja ukrepe za manjšinske skupnosti, tudi za tiste ki 
niso izrecno omenjene v ustavi. Skladno s 14., 61., in 
62. členom ustave so pripadnikom vseh manjšinskih 
skupnosti zagotovljene individualne pravice za 
ohranjanje narodnih, jezikovnih in kulturnih značilnosti. 
MK izvaja politiko varovanja kulturnih pravic vseh 
posebnih socialnih skupin, med katere šteje etnične 
manjšine, vključno z ustavno priznanima narodnostnima 
skupnostnima, romsko skupnost, priseljence, različne 
druge ustavno nepriznane manjšinske skupnosti, med 
katerimi še posebno pozornost namenja Kočevarjem 
staroselcem, invalidom in drugim ranljivim skupinam. 
Svojo politiko MK dopolnjuje z ukrepi zoper multiplo 
diskriminacijo pri čemer so posebne pozornosti deležni 
otroci - pripadniki manjšin, otroci s posebnimi 
potrebami, starejši pripadniki manjšin, ženske 
pripadnice manjšin, idr. 
Politiko do manjšin MK izvaja z dvema programoma:  
1. posebni program, ki je namenjen varovanju posebnih 
kulturnih identitet (po novem ga izvaja Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti),  
2. integracijski program, ki je usmerjen v zagotavljanje 
dostopnosti kulturnih dobrin in storitev ter dostopnosti 
za ustvarjalnost tudi pripadnikom posebnih socialnih 
skupin, in sicer na način, da se aplicira načelo enakih 
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možnostih po kvalitativnih kriterijih. 
Cilje varovanja kulturnih pravic manjšin in drugih 
socialnih skupin dosega MK ne le s finančnimi 
instrumenti, ampak tudi organizacijskimi (strokovna 
pomoč in svetovanje vsem izvajalcem, ki delujejo na 
manjšinskem področju, dan odprtih vrat vodje sektorja 
za vse umetnike, ki delujejo na manjšinskem področju 
ipd.) ter normativnimi instrumenti (mediacije, pravno 
svetovanje z osveščanjem ipd.)  
V zvezi z vzgojo in izobraževanjem se izvajajo projekti 
za uspešnejše vključevanje otrok - migrantov (in 
Romov) v vzgojo in izobraževanje; ustanovljena je 
delovna skupina za vključevanje otrok - migrantov in 
dopolnjujejo se smernice za njihovo vključevanje na 
ZRSŠ. Glej tudi pojasnila k priporočilu 27. 
Za pripadnike narodov nekdanje SFRJ je MŠŠ 
vzpostavilo več mehanizmov: izbirni predmeti (tuji 
jeziki na izbiro, kot so srbščina, makedonščina, 
hrvaščina) dopolnilni pouk maternega jezika, učenje o 
medkulturnemu sožitju itd.) 
 
 

90. Naj sprejme potrebne ukrepe za 
spoštovanje in varstvo političnih, civilnih, 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 
vseh etničnih skupnosti brez vsakršne 
diskriminacije (Pakistan).  

Slovenija sprejema priporočilo. Njegova vsebina je 
bila večinoma že uresničena. 
 

 PRIPOROČILO SE IZVAJA. 
 

91. Naj še naprej krepi ukrepe za izboljšanje 
in varstvo človekovih pravic manjšin (Indija).  

Slovenija sprejema priporočilo. Njegova vsebina je 
bila večinoma že uresničena.  

 

 PRIPOROČILO SE IZVAJA 

92. Naj doslednemu uresničevanju pravic 
avtohtone italijanske manjšine v Sloveniji 
nameni več pozornosti (Italija). 

Slovenija sprejema priporočilo. Nadaljevala bo svoja 
prizadevanja za varstvo in uresničevanje pravic 
italijanske narodne manjšine v Sloveniji.  

 PRIPOROČILO SE IZVAJA NA VSEH PODROČJIH. 
Tako npr. MK že leta izvaja posebna redna letna 
srečanja s pripadniki obeh narodnih skupnosti 
(italijanske in madžarske), na katerih se ugotavljajo 
dejanske kulturne potrebe ter potekajo dogovori glede 
načinov za njihovo zadovoljevanje. Poleg tega MK zelo 
dosledno izvaja pridobivanje mnenj narodnih skupnosti 
k zadevam v zvezi s financiranjem ipd.  
 

93. Naj sprejme nadaljnje ustrezne korake, da 
podpre in okrepi status nemško govorečih 
skupnosti v Sloveniji (Avstrija).  

Slovenija ne more sprejeti tega priporočila. Pravice 
nemško govoreče skupnosti v Sloveniji so primerno 
urejene z dvostranskim Sporazumom med Vlado 

 Slovenija priporočila ni sprejela. Kljub temu pa MK 
podpira nemško govorečo skupnost v Sloveniji, s tem da 
nudi Kočevarskim staroselcem in drugim pripadnikom 
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 Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o 
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti za 
obdobje 2008–2012. Pripadnikom nemško govoreče 
skupnosti v skladu 14., 61. in 62. člen Ustave 
Republike Slovenije jamči vse individualne pravice 
za ohranjanje svojih nacionalnih, jezikovnih in 
kulturnih značilnosti. Vlada bo še naprej izvajala 
sprejete ukrepe za izboljšanje, razvoj in ohranjanje 
njihove etnične in narodne identitete.  

nemško govoreče skupnosti možnosti financiranja 
znotraj naslednjih programov:  
1. posebni program na Javnem skladu za kulturne 
dejavnosti, 
2. integracijski program na podlagi meddržavnega 
sporazuma, in 
3. program, ki se izvaja s sredstvi Evropskega 
socialnega sklada in je namenjen usposabljanju in 
zaposlovanju manjšinskih kadrov 
 

94. Naj sprejme nujne in konkretne ukrepe za 
zagotavljanje pravic pripadnikom romske 
skupnosti v praksi (Islamska republika Iran).  

  Priporočilo se izvaja. MK zagotavlja romski skupnosti 
sofinanciranje njihovih kulturnih projektov in izvaja tudi 
druge storitve za Rome: svetovanja, delavnice, 
strokovno pomoč itd. Glej tudi odgovore k priporočilom 
št. 27, 29 in 89.  
 

95. Naj še naprej izboljšuje položaj 
pripadnikov romske skupnosti in  razmisli o 
sprejetju priporočil organov po mednarodnih 
pogodbah o človekovih pravicah in posebnih 
postopkih v zvezi s tem (Jordanija).   

Slovenija sprejema priporočili  (94, 95)  in je že 
oblikovala ter uvedla različne ukrepe za ključna 
področja, na katerih se Romi še vedno soočajo z 
diskriminacijo in na katerih so potrebni konkretni 
pozitivni ukrepi. Tovrstne aktivnosti bo izvajala še 
naprej.  

 

 Priporočilo se izvaja. MK zagotavlja romski skupnosti 
sofinanciranje njihovih kulturnih projektov. Glej tudi 
odgovore k priporočilom št. 27, 29 in 89. 
 

96. Naj upošteva mnenja visokega komisarja 
Združenih narodov za begunce glede Zakona 
o mednarodni zaščiti ter preverjanja prosilcev 
za azil in beguncev (Filipini).  

 

Slovenija sprejema priporočilo in poudarja, da je 
slovenska vlada že ustanovila medresorsko delovno 
skupino za pripravo sprememb Zakona o mednarodni 
zaščiti. Slovenija sodeluje z UNHCR na vseh 
področjih mednarodne zaščite. Ravnokar je bil 
končan projekt zagotavljanja kvalitete v azilnih 
postopkih in vzpostavljanja mehanizmov evalvacije, 
ki je potekal tudi v drugih državah srednje in vzhodne 
Evrope. 

 22. 12. 2010 je začel veljati Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (Ur. l. RS, št. 
99/10), ki je zvišal standarde na področju mednarodne 
zaščite, predvsem za mladoletne prosilce za mednarodno 
zaščito (ureditev zakonitega zastopanja mladoletnikov 
brez spremstva, zvišanje obsega pravic iz zdravstvenega 
varstva, zvišanje obsega pravic na področju 
izobraževanja, itd). Glede postopka za priznanje 
mednarodne zaščite zakon podaljšuje nekatere roke za 
tožbo, uvaja obveznost glavne obravnave pred 
Upravnim sodiščem RS, omejuje opustitev dodatnega 
osebnega razgovora ter uporabo pospešenega postopka. 
Za prosilce za mednarodno zaščito zakon uvaja pravico 
do žepnine, omogoča dostop do trga dela že po 9 
mesecih od vložitve prošnje in prosilcem za mednarodno 
zaščito daje možnost, da dostopajo do visokošolskega in 
univerzitetnega izobraževanja. Zakon tudi razširja 
opredelitev družinskih članov oseb, ki jim je priznana 
mednarodna zaščita, uvaja denarno nadomestilo za 
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osebe s priznano mednarodno zaščito, ki niso nastanjeni 
v integracijski hiši ter podaljšuje obdobje upravičenosti 
za šolajoče osebe s priznano mednarodno zaščito, uvaja 
pa tudi enkratno denarno pomoč ob izselitvi iz azilnega 
doma. Pri pripravi zakona so aktivno sodelovale NVO, 
mnenje pa je posredoval tudi Visoki komisariat 
Združenih narodov za begunce. Za implementacijo 
zakona je bilo v letu 2011 sprejetih 8 podzakonskih 
aktov.  
 

97. Naj vzpostavi učinkovit in vključujoč 
postopek za spremljanje izpolnjevanja 
priporočil iz pregleda (Norveška).  

Slovenija sprejema priporočilo. ,  PRIPOROČILO SE IZVAJA. V koordinaciji MZZ 
izvajanje priporočil spremlja Medresorska delovna 
komisija za človekove pravice, ki je izvajanje priporočil 
že obravnavala na sejah 19.09.2010 in 12.01.2012. Z 
izvajanjem priporočil so bile seznanjene tudi NVO, ki so 
imele možnost dati pripombe na izvajanje (sestanki z 
NVO 29.03.2011 in 23.12.2011). 

 
 
 
Seznam kratic: 
- GS OZN: Generalna skupščina Organizacije združenih narodov 
- IČP: Izobraževanje o človekovih pravicah 
- KZ: Kazenski zakonik 
- MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
- MJU: Ministrstvo za javno upravo 
- MK: Ministrstvo za kulturo 
- MNZ: Ministrstvo za notranje zadeve 
- MP: Ministrstvo za pravosodje 
- MŠŠ: Ministrstvo za šolstvo in šport 
- MZ: Ministrstvo za zdravje 
- MZZ: Ministrstvo za zunanje zadeve 
- UEM: Urad Vlade RS za enake možnosti 
- UN: Urad Vlade RS za narodnosti 
- UVS: Urad za verske skupnosti 
- NVO: nevladne organizacije 
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- RS: Republika Slovenija 
- ZRŠS: Zavod za razvoj šolstva Slovenije 
- ZUNEO: Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
-    ZUSDDD: Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji  


