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Napisano v lahkem branju

Enake pravice  
in enake možnosti  
za vse
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Vsi ljudje imamo pravico,  
da smo enako obravnavani. 

 
Kadar pa ni tako,  
je to lahko diskriminacija. 

 
Če se zgodi diskriminacija,  
moramo vedeti, kam in na koga se obrniti.

 
Zahtevati svoje pravice je včasih težko. 

 

Zagovornik načela enakosti  
vam lahko pomaga z nasveti in podporo,  
če se zgodi diskriminacija. 

 
Skupaj zmoremo!
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V tej knjižici lahko najdete 
naslednje informacije:
 

• kdo je Zagovornik načela enakosti? 

• Kaj je diskriminacija?

• Kaj lahko storite, če ste bili diskriminirani?

• Kako do Zagovornika načela enakosti?
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Kdo je  
Zagovornik načela enakosti?

Zagovornik načela enakosti je ustanova. 

Skrbi za varstvo pred diskriminacijo ljudi v Sloveniji. 

To ustanovo vodi Miha Lobnik. 

Zagovornika načela enakosti od tu naprej  
imenujemo kar Zagovornik.

Zagovornik:

• varuje ljudi pred diskriminacijo in 

• spodbuja enakost med vsemi ljudmi. 

Zagovornik skrbi, da:

• imamo vsi ljudje enake pravice, 

• nekateri ljudje niso zapostavljeni  
ali imajo manj pravic in ugodnosti kot drugi ljudje.

Zagovornik želi,  
da bi imeli vsi ljudje enake možnosti.
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Zagovornik ima ekipo sodelavk in sodelavcev.

Ekipa Zagovornika svetuje in pomaga ljudem,  
ki se obrnejo na Zagovornika. 

Kaj je diskriminacija?

Diskriminacija je,  
če se ljudem kršijo enake pravice  
zaradi njihovih osebnih okoliščin.

Diskriminacija se zgodi,  
če ljudem kršimo pravice na primer zaradi:

• invalidnosti,

• barve kože ali

• spola.

Diskriminacija je lahko:

• 

• razlikovanje, drugačno obravnavanje,

• izključevanje ali

• poniževanje ljudi, 

ki se dogaja zaradi osebnih okoliščin.

slabo ravnanje,
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Osebne okoliščine so tiste osebne lastnosti,  
s katerimi se človek rodi in si jih ne izbere sam.

Na primer: 

• invalidnost, 

•  

• narodnost.

Osebne okoliščine so lahko tudi osebne lastnosti,  
ki jih človek pridobi po rojstvu.  
Te lastnosti človek zelo težko spremeni.

Na primer: 

• jezik, 

• vera, 

• izobrazba, 

• če si reven.

Zaradi diskriminacije so ljudje na slabšem kot drugi.  
To pomeni, da zaradi neke osebne okoliščine: 

• ne morejo dobiti različnih pravic,

• jim pravice vzamejo,

• dobijo manj pravic kot drugi,

• nimajo enake izbire kot drugi.

spolna usmerjenost ali
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Nihče ni manj vreden! 

Vendar se ljudem diskriminacija vseeno lahko zgodi.

Diskriminacija se lahko zgodi skoraj povsod.

Na primer: 

• v šoli, 

• v službi, 

• 

• .

Predstavljajte si:

radi bi jedli v prijetni gostilni. 

Usedete se za mizo in zelo dolgo čakate.

Natakar pravi,  
da ne strežejo invalidom,  
ker ti ne znajo lepo jesti. 

To ni prav. 

Diskriminacija lahko človeka zelo prizadene! 

Diskriminacija je prepovedana z zakonom!

Zagovornik vam lahko pomaga,  
če se vam zgodi diskriminacija.

pri zdravniku,

v trgovini
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Primer diskriminacije zaradi 
starosti 

Tukaj je opisan primer diskriminacije zaradi starosti. 

V primeru lahko preberete,  
kako vam lahko Zagovornik pomaga.  

Gospod je bil športni sodnik  
v Društvu kolesarskih sodnikov. 

Na kolesarskih tekmah je povedal,  
kaj je prav  
in kaj ne. 

Skrbel je,  
da so tekmovalci spoštovali pravila. 

Gospod je bil star 70 let. 

V društvu so imeli pravilo,  
da po 70. letu starosti sodniki ne smejo več soditi. 

Gospod zato ne sme biti več sodnik na kolesarskih tekmah.

Gospod je bil razočaran in žalosten. 

Gospodu se ni zdelo prav,  
da ne sme več soditi samo zaradi svoje starosti. 
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Še naprej je želel opravljati delo kolesarskega sodnika. 

Za delo je bil še vedno zmožen.

Gospod se je odločil,  
da se bo boril za svoje pravice! 

Gospod je pisal Zagovorniku. 

Poslal je izpolnjen obrazec za prijavo diskriminacije. 

Gospod je trdil,  
da ga društvo diskriminira zaradi njegove starosti. 

Zagovornik je pregledal njegovo prijavo.

Zagovornik je pisal Društvu kolesarskih sodnikov.

Društvo ni znalo razložiti,  
zakaj gospod ne sme več biti kolesarski sodnik  
le zaradi njegove starosti. 

Zagovornik je ugotovil,  
da je bil gospod res diskriminiran zaradi starosti.

Zagovornik je društvo opozoril,  
da gospoda diskriminirajo. 

Opozorilo Zagovornika včasih pomaga končati diskriminacijo.  

Žal opozorilo ni vedno dovolj. 
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Društvo ni hotelo popraviti svoje napake. 

Zato Zagovornik gospodu pomagal še naprej. 

Zagovornik je za gospoda vložil tožbo na sodišče. 

To pomeni,  
da bo sodišče sedaj pregledalo gospodov primer. 

Sodišče bo odločilo,  
ali mora društvo spremeniti svoja pravila.          

Društvo bo moralo upoštevati odločitev sodišča.
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Kaj lahko storite,  
če ste bili diskriminirani?

Povejte Zagovorniku načela enakosti,  
če mislite, da ste bili diskriminirani! 

Zahtevajte,  
naj se diskriminacija konča! 

Na Zagovornika se lahko obrnete po pomoč tudi, 
če je bil diskriminiran kdo od vaših bližnjih.

Na primer: 

•  

• prijatelji ali 

• sodelavci. 

 
Zagovornik vam lahko svetuje o diskriminaciji.

Lahko vam svetuje tudi,  
kdo bi vam lahko pomagal,  
če se vam je zgodila kakšna druga krivica. 

starši,
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Diskriminacijo prijavite Zagovorniku tako,  
da izpolnite obrazec za prijavo diskriminacije.

Obrazec je napisan v lahkem branju.

Obrazec vam pomaga pri prijavi diskriminacije. 

Obrazec vam pomaga,  
da s prijavo nimate toliko dela  
in da česa ne pozabite napisati.

Obrazec dobite na spletni strani Zagovornika:  
www.zagovornik.si/lahko-branje

 

Napisali smo  
navodila za prijavo diskriminacije. 

Navodila so napisana v lahkem branju. 

Navodila vam pomagajo, 
da laže izpolnite obraze 
za prijavo diskriminacije.

Navodila dobite tudi na spletni strani Zagovornika:  
www.zagovornik.si/lahko-branje

https://www.zagovornik.si/lahko-branje/
https://www.zagovornik.si/lahko-branje/
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Potrebujem pomoč 
pri prijavi diskriminacije!

Če potrebujete pomoč pri prijavi diskriminacije,  
lahko:

•  pokličete brezplačno 
 telefonsko številko: 080 81 80.

Pokličete lahko vsak dan,  
od ponedeljka do petka,  
med 10. in 12. uro.

Ob sredah lahko pokličete tudi  
popoldne med 15. in 18. uro.  
 
Na telefon se bo oglasila oseba,  
ki vam bo pomagala. 
 

•  Pridete na pogovor.

Na pogovor lahko pridete  
v pisarno Zagovornika načela enakosti,  
če nam to prej sporočite. 

Pisarna Zagovornika se nahaja  
na Železni cesti 16 v Ljubljani.

Na pogovoru vam lahko sodelavci Zagovornika  
pomagajo pri prijavi diskriminacije.  
Namesto vas lahko izpolnijo obrazec za prijavo diskriminacije.
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Pomembno je vedeti!

Zagovornika lahko pokličete  
ali vložite prijavo diskriminacije tudi anonimno. 

Anonimno pomeni,  
da se vam v pogovoru ni treba predstaviti.

Anonimno pomeni tudi,  
da se vam na obrazec  
za prijavo diskriminacije ni treba podpisati. 

Tako nihče drug ne izve,  
da ste oddali prijavo diskriminacije. 

To ostane skrivnost.
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Kako do  
Zagovornika načela enakosti?

Zagovornika lahko dobite tako, da:

•  pokličete brezplačno 
 telefonsko številko: 080 81 80.

Pokličete lahko vsak dan,  
od ponedeljka do petka,  
med 10. in 12. uro.

Ob sredah lahko pokličete tudi  
popoldne med 15. in 18. uro.  
 
Na telefon se bo oglasila oseba,  
ki vam bo pomagala. 

•  pišete po elektronski pošti na naslov:  
 gp@zagovornik-rs.si

 

Kaj delamo pri Zagovorniku načela enakosti,  
lahko vidite tudi na spletni strani Zagovornika  
www.zagovornik.si, na Facebooku in Twitterju.

mailto:gp%40zagovornik-rs.si?subject=
https://www.zagovornik.si/
https://www.facebook.com/zagovornik/
https://twitter.com/zagovornik
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O teh informacijah  
v lahkem branju

Informacije v lahkem branju smo napisali za vse,  
posebej za tiste,  
ki težje berejo,  
in tiste,  
ki se morda še učijo brati  
ali še ne znajo dobro slovenskega jezika.

V teh navodilih uporabljamo besede v moški obliki.  
To pomeni, da pišemo tako,  
kot bi govorili z moškim.  
Pri tem pa mislimo na vse spole. 
Besede v moški obliki veljajo za vse ljudi.   
Zagovornik načela enakosti ve, da smo vsi enakovredni.

Informacije so v lahko branje priredili  
Živa Jakšić Ivačič in dr. Katja Vadnal  
iz Zveze Sožitje – zveza društev za pomoč  
osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije  
in sodelavci Zagovornika.

Informacije so pregledali  
Darja Levec, Mitja Lovše Hribar, Sašo Zrnec, Ana Večko,  
Tomaž Lenče - testni bralci in uporabniki VDC Želva d. o. o.  
s strokovno podporo Milene Starkež in Kosane Jarec.

Zagovornik načela enakosti se zahvaljuje vsem,  
ki so pomagali narediti te informacije dostopne za vse.



19

Pri pisanju teh informacij  
smo si pomagali s knjigami in s spletom.

 
V besedilu sledimo  
priporočilom za pisanje lahkega branja v slovenščini. 

• To so pravila iz knjige Lahko je brati:  
Nasveti za lahko branje v slovenščini, 2. zvezek Pravila,  
izdelana leta 2019.

• Knjigo in druge zanimive informacije  
dobite na tej spletni strani:  
www.lahkobranje.si. 

 

Upoštevamo tudi evropska pravila »Informacije za vse«.  
Izdelana so bila leta 2012. 

• Dobite jih na spletni strani Zveze Sožitje:  
www.zveza-sozitje.si/lahko-branje.3.html

• V angleščini se smernice imenujejo »Information for all«.  
Dobite jih na tej spletni strani:  
www.easy-to-read.eu/european-standards

© Slovenski znak za lahko branje: Zavod Risa.

© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe

http://www.lahkobranje.si/
https://www.zveza-sozitje.si/lahko-branje.3.html
https://www.easy-to-read.eu/european-standards
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Zagovornik načela enakosti  
je uporabil ilustracije in fotografije, 
ki so brezplačno dostopne na spletu, in sicer predvsem: 

• projekt Lahko je brati:  
www.lahkojebrati.si/slike 

Zagovornik se bo trudil,  
da bo o svojem delu tudi v prihodnje  
zagotavljal čim več informacij 
v lahkem branju.

http://www.lahkojebrati.si/slike
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Tukaj si lahko kaj zapišete
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Enake pravice in enake možnosti za vse – brošura

 
Izdajatelj 
Zagovornik načela enakosti 
 
Zanj 
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti  
 
Pri pripravi besedila so sodelovali tudi   
Miha Lobnik, Boštjan Vernik Šetinc, Črt Kaker,  
mag. Jelena Aleksić 
 
Prelom in priprava na tisk  
Blaž Rat, IDEJA.si 
 
Tisk       
CICERO, Begunje, d.o.o. 
 
Število izvodov    
1500 
 
Ljubljana, november 2021 

 
Uporaba vsebine brošure je dovoljena z navedbo vira.  
Uporabljen slovnični spol v brošuri se nanaša na kateri koli spol.  
Brošura je brezplačna in dostopna vsem.  
 
Vse informacije Zagovornika načela enakosti v lahkem branju 
so objavljene na spletni strani www.zagovornik.si

https://www.zagovornik.si/
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V tej knjižici lahko najdete 
naslednje informacije:
 

• kdo je Zagovornik načela enakosti? 

• Kaj je diskriminacija?

• Kaj lahko storite, če ste bili diskriminirani?

• Kako do Zagovornika načela enakosti?

Spletna stran Zagovornika načela enakosti:

www.zagovornik.si

https://www.zagovornik.si/

