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Spoštovani,

priloženo vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v 
zvezi z ženskimi kvotami.

Lepo pozdravljeni, 

Andreja Katič
ministrica

Priloga: kot v besedilu.
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ODGOVOR NA POSLANSKO VPRAŠANJE
Zmaga Jelinčiča Plemenitega 

v zvezi z ženskimi kvotami

Dne 19. 10. 2018 ste name naslovili pisno poslansko vprašanje v zvezi z ženskimi kvotami, na 
katerega v nadaljevanju podajam odgovor.

Načelo enakosti pred zakonom oziroma načelo pravne enakosti kot eno izmed temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin po 14. členu Ustave Republike Slovenije na zakonski ravni ureja 
Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)1. Leta 2002 je z njegovim sprejetjem 
slovenski pravni red dobil krovni zakon, ki določa skupne smernice oziroma temelje za 
izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih 
družbenega življenja. Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)2, sprejet leta 2016, je še 
nadgradil pravno podlago za zagotavljanje enakega obravnavanja oseb na vseh področjih 
družbenega življenja, ne glede na osebne okoliščine, vključno s spolom.

Uvodno naj izpostavim, da imajo ženske in moški v Republiki Sloveniji pravno-formalno enake 
politične pravice. Vendar pa pravno-formalno enak položaj moških in žensk v sferi političnega 
odločanja v praksi ne zagotavlja njihovega dejansko enakega položaja. Glede na delež v celotni 
strukturi prebivalstva v državi so ženske slabše zastopane na vseh ravneh političnega odločanja 
- tako v voljenih kot v imenovanih političnih telesih, tako na lokalni kot na državni ravni. 
Večinoma njihov delež ne dosega kritične mase (30%), ki naj bi omogočala vpliv na določanje 
vsebin in prioritet obravnavanih vsebin ter s tem tudi možnosti za doseganje ustreznih 
sprememb.

V prvi vrsti je treba upoštevati, da se je izobrazbena raven žensk po drugi svetovni vojni 
postopoma dvigovala. Po končani osnovni šoli večina učencev in učenk nadaljuje 
izobraževanje. Spolna struktura vpisanih v srednje šole in na univerze ter visokošolske zavode 
je vsa leta približno enaka. Obstaja očitna spolna segregacija šolskih (študijskih) smeri, katere 
posledica je tudi poklicna segregacija. Spolna segregacija se kaže že na srednješolski ravni, in 
sicer kot prevlada deklet na določenih usmeritvah, v skladu s tradicionalnimi predstavami o 
ženskih in moških poklicih. Na višje in visokošolski stopnji je spolna segregacija razvidna kot 
prevlada moških pri tehniških in računalniških smereh, v političnih vedah in diplomaciji ter na 
drugi strani prevlada žensk v družboslovnih in humanističnih smereh. 

Spolna segregacija ima posledice za nadaljnjo poklicno kariero žensk, saj se ženske kasneje 
koncentrirajo v nekaterih dejavnostih in poklicih, ki so slabše vrednoteni, manj iskani na trgu 
dela in tudi slabše plačani. Iz podatkov o diplomantih in diplomantkah po visokošolskih zavodih, 
stopnji študija in spolu, v Sloveniji, leta 1999 izhaja, da je bilo na Pravni fakulteti v Ljubljani od 
skupno 236 vpisanih vseh diplomantov kar 152 žensk kar predstavlja 64,4%, na Pravni fakulteti 
v Mariboru pa od skupno 163 vseh vpisanih diplomantov 120 žensk kar predstavlja 73,6%3. 
Enak trend se nadaljuje. Iz analize prijav in vpisa za študijsko leto 2017/20184, ki ga vsako leto 

                                                  
1 Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, NPB1, 33/16 – ZVarD in NPB2.
2 Uradni list RS, št. 33/16. 
3 Poročevalec DZ, št. 51/02 z dne 28.05.2002.
4 Dostopno na: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Statistika_in_analize/Analize_vpi
sa_arhiv/analiza_2017_2018.pdf
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pripravi Visokošolska prijavno-informacijska služba, in vsebuje tudi podatke po spolu vpisanih, 
so podatki naslednji: 

Pravna fakulteta smer PRAVO, univerzitetni, redni po spolu sprejeti: 

2015 2016 2017

moški 24,8% 32,2% 28,0%

ženske 75,2% 67,8% 72,0%

Podobno razmerje glede spola se po pridobljeni univerzitetni pravni izobrazbi rezultira tudi pri 
poklicih v pravosodju. Po podatkih Sodne statistike5, priprava katere je v pristojnosti Ministrstva 
za pravosodje, ki izvaja statistična raziskovanja o poslovanju sodišč, se zbirajo tudi podatki o 
strukturi sodnikov po spolu. Za prvo polletje (1-6) 2018 so podatki naslednji:

 Struktura sodnikov po spolu glede na vrsto sodišča: 

Grafični prikaz strukture spolov:

                                                  
5 Dostopno na: 
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2018/180823_SODNA_STATISTI
KA_1-6_2018.pdf
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Zgornji podatki kažejo, da je v sodstvu delež sodnic v povprečju višji od deleža sodnikov. Med 
vsemi sodniki oziroma sodnicami je 78,7% žensk. Njihov delež je najnižji na vrhovnem sodišču 
(40,6%), najvišji pa na delovnem in socialnem sodišču (83,7%) in okrajnih sodiščih (83,2%). 

Tudi v Pregledu stanja na področju pravosodja v EU, ki ga vsako leto pripravi Evropska 
komisija, in ki vsebuje pregled kazalnikov v zvezi z neodvisnostjo, učinkovitostjo in kakovostjo 
nacionalnih pravosodnih sistemov po državah članicah EU, se v poglavju »Človeški viri« 
prikažejo podatki o deležu poklicnih sodnic na sodiščih prve in druge stopnje v letu ter deležu 
poklicnih sodnic na vrhovnih sodiščih.

Ustrezni človeški viri so bistveni za kakovosten pravosodni sistem. Raznolikost sodnikov, 
vključno z uravnoteženo zastopanostjo spolov, zagotavlja dodatno znanje, veščine in izkušnje 
ter izraža družbeno stvarnost. Iz letošnjega Pregleda stanja na področju pravosodja v EU6, kjer 
so zbrani podatki za leto 2017, izhaja, da Evropska komisija glede stopnje uravnotežene 
zastopanosti spolov med sodniki na sodiščih prve in/ali druge stopnje meni, da le-ta na splošno 
ostaja ustrezna. Delež žensk na vrhovnih sodiščih pa je na splošno veliko manjši kot na 
sodiščih nižjih stopenj, vendar se je v približno tretjini držav članic povečal v primerjavi s 
prejšnjimi leti. 

Iz gornjega pregleda izhaja, da je podobno stanje glede večinskega deleža sodnic v primerjavi s 
sodniki na prvo in drugostopenjskih sodiščih tudi v ostalih državah članicah EU. 

Negativni trend v zvezi z ravnjo uravnotežene zastopanosti spolov pri sodnikih na višjih 
sodiščih/vrhovnih sodiščih, ki ga je trenutno moč opaziti v nekaterih državah članicah, ni težava 
samo na nacionalni ravni. Proučiti zastopanost žensk in moških v pravnih poklicih v vseh 28 
državah članicah je bil cilj tudi lanskoletne študije, ki ga je naročil Odbor Evropskega 
parlamenta za pravne zadeve7. Najnovejši podatki, ki jih je zbral Evropski inštitut za enakost 
spolov, kažejo, da je razmerje predsednic in članic evropskih sodišč, in sicer Sodišča Evropske 
unije, v primerjavi z moškimi 19,2 % proti 80,8 %. Vendar je pomanjkanje uravnotežene 
zastopanosti spolov moč opaziti tudi v drugih pravosodnih poklicih, ne samo pri sodnikih.
Ugotoviti je mogoče tudi, da se znižuje skupni delež zaposlenih žensk na ravni sodišč. To 
dejstvo, skupaj z velikim neskladjem med deležem žensk, zaposlenih na nižjih ravneh 

                                                  
6 The 2018 EU Justice Scoreboard, str. 32. Dostopno na: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf.
7 Dostopno na: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf.
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pravosodja (vključno z nesodniškim osebjem) ter na ravni višjih sodišč in tožilstva, je med 
drugim mogoče razložiti s pomanjkanjem praks mentorstva, preglednih postopkov imenovanja, 
podpornih omrežij ali vidnosti vzornic na vodilnih položajih v pravosodnih poklicih8.

Glede vašega vprašanja kakšne ukrepe bo pripravilo ministrstvo, pojasnjujem, da se na 
Ministrstvu za pravosodje zavedamo, da je zagotavljanje uravnoteženega zastopanja obeh 
spolov pomembno v slovenskem sodstvu (in pravosodju na sploh) pomembno in vredno 
podrobnejšega in celovitejšega pregleda. Tudi zato je Ministrstvo za pravosodje v okviru 
Periodičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk 
in moških že opredelilo svojo namero, da bo pripravilo analizo in ozaveščanje o vprašanju vidika 
spola v slovenskem pravosodju, z aktivnostmi pa bo nadaljevalo v prihodnjem letu. Namen 
analize, ki ima delovni naslov »Enakost spolov in slovensko pravosodje«, je pripraviti čim 
celovitejši pregled zastopanosti spolov na različnih ravneh slovenskega pravosodja (sodišča, 
državna tožilstva, državno odvetništvo, odvetništvo, sodna uprava, Ministrstvo za pravosodje, 
pravne fakultete) in iz različnih vidikov analizirati stanje ter morda (če bo to smiselno oziroma 
mogoče) pripraviti tudi določene ocene, priporočila ali predloge (kolikor je to glede na načelo 
delitve oblasti dopustno urejati z zakonom).  

Naj zaključno še izpostavim, da bi moralo biti osnovno vodilo nas vseh, da bi imeli čim boljše 
sodnike, ki svojo poslanstvo opravljajo čim bolje, in to ne glede na spol ali kakšno drugo osebno 
okoliščino.

                                                  
8 Glej zbirko statističnih podatkov po spolu Evropskega inštituta za enakost spolov in študijo „Mapping the 
Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU“ (Zastopanost žensk in moških v 
pravniških poklicih v EU) (EP, 2017).
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