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OCENA DISKRIMINATORNOSTI ZAKONA ALI DRUGEGA PREDPISA PO 38. ČLENU 
ZAKONA O VARSTVU PRED DISKRIMINACIJO – Zakon o spodbujanju digitalne 

vključenosti 
 
 

1. Prejeti predlogi in pobude  
 

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel večje število pobud za 
izvedbo ocene diskriminatornosti določb Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (v 
nadaljevanju ZSDV),1 ki določajo upravičence do digitalnih bonov ’22.   
 
Zagovornik je iz prejetih pobud prepoznal dva glavna očitka domnevne diskriminatornosti v 
zvezi z digitalnimi boni ’22. Prvi se nanaša na domnevno diskriminatoren dodatni pogoj za 
pridobitev digitalnega bona za starejše od 55 let. Po navedbah predlagateljev so mladi do 
digitalnega bona upravičeni brez dodatnih pogojev, medtem ko morajo starejši za pridobitev 
pravice do digitalnega bona najprej opraviti tečaj s področja digitalnih kompetenc. Tudi v 
primerih, ko kdo že desetletja dela v računalništvu in bi lahko bil celo predavatelj na tečaju, 
mora vseeno na tečaj, če je starejši od 55 let. Takšen dodaten pogoj, postavljen izključno na 
podlagi osebne okoliščine, naj bi bil diskriminatoren do starejših v primerjavi z mlajšimi.  
 
Poleg navedb o domnevni diskriminaciji zaradi dodatnega pogoja udeležbe na tečaju so 
nekateri predlagatelji opozorili tudi na domnevno diskriminacijo pri prijavah na tečaje. Zaradi 
majhnega števila razpisanih mest (5000) prijava na tečaj ni bila mogoča za vse, ki bi si tega 
želeli. Zlasti je prijava na tečaj težje dostopna osebam z invalidnostmi, starejšim z omejenim 
dostopom do sredstev množičnega komuniciranja, osebam, ki prebivajo v krajih, oddaljenih od 
mest, kjer je bilo mogoče opraviti prijavo, itn.  
 
Na podlagi navedb ter dodatno na podlagi javno dostopnih objav v medijih se je Zagovornik 
odločil začeti postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti določb ZSDV.  
 
 

2. Pravna podlaga za izvedbo ocene diskriminatornosti predpisa  
 
Zagovornik lahko v skladu z 38. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo (v nadaljevanju: 
ZVarD)2 izvede oceno diskriminatornosti zakona ali drugega predpisa. O svoji oceni obvesti 
morebitnega (drugega) predlagatelja postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti ali pa z 
zahtevo sam začne postopek za oceno ustavnosti oz. zakonitosti predpisa ali drugega 
splošnega akta.  

                                                 
1 Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), Uradni list RS, št. 35/22.  
2 Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Uradni list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg. 
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Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi 
osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Diskriminacija zaradi katere koli 
osebne okoliščine je prepovedana.  
 
Med osebne okoliščine po 1. členu ZVarD štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, 
jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni 
izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna 
okoliščina. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali statuse, ki 
so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom in njegovo 
osebnostjo, zlasti identiteto, ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka.  
 
ZVarD v 1. členu določa varstvo pred diskriminacijo pri uresničevanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na 
političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju. Diskriminacija 
se torej lahko dogaja na različnih področjih družbenega življenja. Na njih pa morajo po 2. členu 
ZVarD državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter pravne in fizične osebe 
na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem svojem 
delovanju oz. ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oz. 
enako obravnavanje vseh oseb. 
 
ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije. Osnovni obliki sta neposredna in posredna 
diskriminacija (6. člen). Neposredna diskriminacija obstaja, če je ali bi lahko bila oseba ali 
skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine bila, v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga 
oseba ali skupina oseb  (prvi odstavek 6. člena ZVarD). Posredna diskriminacija pa obstaja, 
kadar je oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi 
navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, 
razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za 
doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna (drugi odstavek 6. člena ZVarD). 
 
ZVarD v 17. in 18. členu določa tudi posebne ukrepe in način njihovega sprejemanja. Posebni 
ukrepi so začasni ukrepi, ki imajo za cilj zagotoviti uresničevanje pravice do enakega 
obravnavanja, enake možnosti ali dejansko enakost in udeležbo na področjih družbenega 
življenja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine. Posebni 
ukrepi se sprejmejo z namenom preprečevanja ali odpravljanja posledic takšnega položaja 
oziroma kot nadomestilo za manj ugoden položaj.  
 
Za oceno predpisa kot diskriminatornega je nujen obstoj naslednjih elementov diskriminacije: 
osebna okoliščina kot razlog pravno neenakega obravnavanja; poseg v človekovo pravico, 
svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali ugodnost; prikrajšanje v primerjavi z drugimi 
posamezniki ali skupinami v primerljivem položaju; vzročna zveza med osebno okoliščino in 
obravnavo, ki je je deležen predlagatelj; ter odsotnost izjem od prepovedi diskriminacije. 
 
 

3. Postopek izvedbe ocene diskriminatornosti pri Zagovorniku 
 
Zagovornik je skladno s svojimi zakonskimi pristojnostmi ocenjeval predpis po vsebini in to 
samo z vidika svojih pristojnosti. Zagovornik ni tisti državni organ, ki bi lahko sprejel končno 
odločitev, da je predpis diskriminatoren ali da ni skladen z Ustavo, in ki bi kakor koli vplival na 
vsebino predpisa. Zagovornik ima po ZVarD zgolj pooblastilo, da izvede oceno 
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diskriminatornosti, in če oceni, da je predpis diskriminatoren, lahko ravna v skladu z 38. členom 
ZVarD.  
 
Zagovornik se je z namenom pridobitve vseh relevantnih podatkov in pojasnil, pomembnih za 
postopek ugotavljanja diskriminatornosti določb ZSDV, dne 16. 8. 2022 prvič obrnil na Službo 
Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju: Služba Vlade). 
Zagovornika je zanimalo, kakšen je bil namen vlade pri dodelitvi digitalnega bona ’22 učencem, 
dijakom in študentom, kakšen je bil njen namen pri dodelitvi upravičenja osebam, starejšim od 
55 let, kakšen je bil njen namen pri dodelitvi upravičenja osebam starejšim od 55 let, na kakšen 
način so bile identificirane skupine, upravičene do digitalnega bona '22, koliko upravičencev 
se bo lahko dejansko udeležilo tečajev digitalnega opismenjevanja na leto in ali ministrstvo 
pripravlja kakršne koli dodatne določbe, s katerimi bi pridobitev digitalnega bona omogočili 
vsem upravičencem oziroma podaljšali veljavnost digitalnega bona ’22. Zagovornika je 
zanimalo tudi, ali se pripravljajo morebitne spremembe pri opredelitvi upravičencih do digitalnih 
bonov ’22.  
 
Služba Vlade je odgovorila Zagovorniku dne 8. 9. 2022. Uvodoma je pojasnila, da je namen 
ZSDV povečanje digitalne vključenosti prebivalstva RS. Cilj zakona je pridobivanje in krepitev 
digitalnih kompetenc, poznavanje prednosti digitalnih tehnologij in storitev, njihova varna in 
odgovorna raba ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije. Z določbo 5. alineje drugega 
odstavka 27. člena ZSDV je hotel predlagatelj oziroma zakonodajalec spodbuditi ciljno skupino 
posameznikov, starih nad 55 let, k pridobivanju in krepitvi osnovnih digitalnih kompetenc.  
 
Glede identifikacije skupin so pojasnili, da je eno od temeljnih načel zakona načelo ciljnih 
skupin, na podlagi katerega so ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti usmerjeni v tiste 
ciljne skupine, pri katerih obstaja največje odstopanje od ciljne ravni digitalnih kompetenc (4. 
člen ZSDV). Zakonodajalec je hotel spodbuditi ciljno skupino posameznikov, starih 55 let in 
več, k pridobivanju in krepitvi osnovnih digitalnih kompetenc, razvijanju splošne digitalne 
pismenosti, krepitvi zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in 
družbe kot celote ter krepitvi zaupanja v digitalne tehnologije, krepitvi razumevanja digitalnih 
tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe. Da je pogoj za pridobitev pravice do 
digitalnega bona ’22 za osebe, stare 55 let in več, opravljen tečaj, pa je utemeljeno na 
obstoječih analizah. Služba Vlade je v odgovoru navedla statistične podatke, ki so 
predstavljeni v nadaljevanju. V tem delu pojasnil so na koncu zapisali še, da gre pri digitalnem 
bonu ’22 primarno za finančno spodbudo posameznikom, starim 55 let ali več, ki še niso 
digitalno vključeni, bon pa je nadaljnji korak (po opravljenem tečaju) za pričetek njihove 
integriranosti v informacijsko družbo.  
 
ZSDV ne določa izjem pri izpolnjevanju pogoja udeležbe subvencioniranega izobraževalnega 
programa, z zakonom pa si želi izboljšati povprečno pismenost v relevantni demografski 
skupini, zato v tej fazi določbe zakona niso diferencirane na posamezne segmente znotraj 
skupine oseb, starejših od 55 let, je še pojasnila Služba Vlade.   
 
V zvezi z omejenim številom predvidenih mest za udeležence je Služba Vlade potrdila, da je 
predvidenih mest le 5000, saj je za namen neformalnega izobraževanja za starejše od 55 let 
namenjenih le 750.000 EUR. Zapisali so, da je izobraževanje namenjeno 5000 osebam z 
nizkimi digitalnimi kompetencami ali brez njih, zato so v Službi Vlade apelirali na ljudi, da 
prepustijo mesta za izobraževanje in bone tistim, ki oboje bolj potrebujejo. Zavedajo se sicer, 
da je interes večji, kot je na voljo sredstev oziroma mest, zato bodo v prihodnosti še naprej 
izvajali ukrepe na področju dviga digitalnih kompetenc za veliko večje število ljudi.  
 
Glede novele ZSDV, ki se pripravlja, so zapisali, da je bila imenovana medresorska delovna 
skupina za strokovno podporo priprave, namen novele pa je priprava podlag za bolj ciljno 
usmerjene ukrepe za izboljšanje digitalne vključenosti prebivalstva. V noveli sicer ni 
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predvideno poseganje v člene, ki govorijo o upravičencih do digitalnih bonov ’22, saj gre v 
primeru ZSDV za z zakonom dodeljeno pravico, ki so jo nekateri upravičenci tudi že izkoristili.  
 
Zagovornik se je v nadaljevanju postopka izvedbe ocene obrnil na Službo Vlade še za dodatna 
pojasnila v zvezi z dodelitvijo digitalnega bona ’22 osnovnošolcem (7., 8. in 9. razred), dijakom 
ter posameznikom s statusom študenta. V dodatnem zaprosilu (št. dokumenta 050-13/2022/7 
z dne 16. 9. 2022) je zaprosil za pojasnila, na kakšni podlagi je bila sprejeta odločitev, da se 
denarna ugodnost podeli vsem šolajočim, ne glede na dejansko potrebo po denarni pomoči, 
in ali je takšna odločitev temeljila na kakršni koli analizi manj ugodnega položaja prav vseh 
osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki bi utemeljevala takšno odločitev. Zagovornik je 
dodatno zaprosil Službo Vlade RS še za pojasnilo o razlogih za odločitev, da se digitalni boni 
podelijo v obdobju, ko ni razglašena epidemija in šolanje ne poteka na daljavo.  
 
Služba Vlade je podala Zagovorniku dodatna pojasnila dne 22. 9. 2022 (št. dokumenta 050-
13/2022/8). O določitvi, da so upravičenci osnovnošolci, dijaki in študentje, so pojasnili, da je 
epidemija COVID-19 s takojšnjim zapiranjem javnega življenja in sočasnim uvajanjem šolanja 
na daljavo nenadoma postavila vse šolajoče, ne glede na status socialne ogroženosti, v 
situacijo, ko so si morali zagotoviti ustrezno opremo za šolanje in delo na daljavo. Prejšnje 
vodstvo Službe vlade RS za digitalno preobrazbo je razumelo šolajoče kot kategorijo oseb 
brez lastnih prihodkov in se je zaradi tega odločilo, da bo do računalniške opremljenosti za 
namen šolanja na daljavo z digitalnim bonom ’22 pomagalo vsem šolajočim. Predhodna 
analiza o vrednosti bona, ustreznosti in smiselnosti ukrepa ni bila opravljena. Dodali so, da 
glede na dosedanjo porabo sredstev v tej kategoriji ocenjujejo, da je v prihodnje potreben 
temeljit razmislek o opredelitvi upravičencev v ciljni skupini mladih, da bi poskrbeli za digitalno 
vključenost predvsem tistih, ki nimajo niti najosnovnejše opreme za spremljanje in sodelovanje 
v učnem procesu na daljavo. 
 
Na Zagovornikovo vprašanja o smiselnosti izplačila ugodnosti v obdobju, ko epidemija ni bila 
razglašena, pouk pa ni več potekal na daljavo, so pojasnili, da je prejšnje vodstvo Službe vlade 
RS za digitalno preobrazbo začelo pripravljati zakon v zadnjih mesecih leta 2021. Čeprav 
epidemija takrat uradno ni bila razglašena, je število okuženih v Sloveniji naraščalo, v družbi 
pa je obstajal strah pred vnovičnim zapiranjem. 
 
 

4. Poseg v zavarovano dobrino  
 
Po ZVarD je diskriminacija vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, 
razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki 
ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, 
uživanja ali uresničevanja ne samo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, temveč tudi 
drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Skladno s tem je Zagovornik najprej ocenjeval, 
ali pogoji za dostop do ukrepa pomenijo poseg v zavarovano dobrino v smislu pridobitve 
pravice do določene ugodnosti.  
 
Namen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je povečanje digitalne vključenosti 
prebivalstva v Republiki Sloveniji ter doseganje primerjalnega napredka digitalne razvitosti 
gospodarstva družbe Republike Slovenije (2. člen ZSDV). Sprejete zakonske določbe določajo 
načrtovanje in ukrepe za spodbujanje digitalne vključenosti prebivalstva.  
 
Med sprejetimi ukrepi je tudi ugodnost digitalnega bona za nakup osnovne računalniške 
opreme v višini 150 EUR (»digitalni bon ’22«). Zakon v 27. členu določa upravičence do 
digitalnega bona, ki lahko do 30. novembra 2022 unovčijo bon za nakup nove, obnovljene ali 
rabljene računalniške opreme, ki jo natančneje določa 6. odstavek 27. člena. Med upravičenci 
so šoloobvezni otroci, vpisani v 7., 8. ali 9. razred, dijaki srednje šole, študentje višje šole, 
študentje študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu in 
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udeleženci izobraževalnega programa, subvencioniranega na podlagi tega zakona, ki so stari 
55 let ali več (drugi odstavek 27. člena).  
 
Zakon je podelil zakonsko ugodnost pridobitve digitalnih bonov '22 le določenim skupinam 
upravičencev, za nekatere upravičence (stare 55 let ali več) pa je postavil še dodaten pogoj – 
udeležba pri izobraževanju. Ker do zakonsko določene ugodnosti in digitalnih bonov ’22 v višini 
150 EUR niso upravičeni vsi prebivalci Republike Slovenije, oziroma, ker se za nekatere 
upravičence (stare 55 let ali več) postavlja dodaten pogoj, je s tem podan poseg v zavarovano 
dobrino (zakonsko dodeljeno ugodnost, do katere niso upravičeni vsi, temveč samo nekatere 
skupine prebivalstva, ki za to izpolnjujejo zakonske pogoje).   
 
 

5. Skupine primerjave, primerljivost položajev in relevantne osebne okoliščine  
 
Zagovornik iz prejetih pobud prepoznava, da pobudniki v predlogih in sporočilih primerjajo 
zlasti »mlajše« upravičence, ki jim za dostop do digitalnega bona ni treba izpolniti dodatnega 
pogoja udeležbe na izobraževanju, in »starejše« upravičence (55 let ali več), ki so do 
digitalnega bona ´22 upravičeni le, če so se udeležili izobraževalnega programa (drugi 
odstavek 27. člena ZSDV). Pobudniki torej zatrjujejo diskriminacijo starejših v primerjavi z 
mlajšimi. Pobudniki navajajo, da domnevna diskriminacija starejših temelji na neresnični 
predpostavki, da starejši niso digitalno pismeni in izobraženi.  
 
V zvezi z navedbami o domnevni diskriminaciji oseb, starih 55 let ali več, v primerjavi z mlajšimi 
Zagovornik ugotavlja, da skupini upravičencev nista v primerljivem položaju.  
 
Iz obrazložitve členov predloga ZSDV3 ter iz pojasnil Službe Vlade izhaja, da so digitalni boni 
’22 za osnovnošolce in dijake namenjeni spodbudi k uporabi e-gradiva v šolah, študentom 
višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programov pa so boni podeljeni zlasti za namen 
olajševanja dostopa do lastne računalniške opreme in s tem za olajševanje pouka oziroma 
študija od doma v času epidemije. Namen digitalnih bonov ’22 za starejše od 55 let pa je 
predvsem digitalno opismenjevanje.  
 
Potreba po digitalnem opismenjevanju izhaja iz naslednjih podatkov. Med ukrepi Akcijskega 
načrta za evropski steber socialnih pravic, ki določa 20 načel zagotavljanja socialne in pravične 
Evrope, so tudi ukrepi za spodbujanje digitalizacije in prehoda na digitalno družbo. Eden od 
ciljev, ki si jih je postavila Evropska komisija, je, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 odstotkov 
ljudi, starih od 16 do 74 let, vsaj osnovne digitalne veščine.4 Podatki Indeksa digitalnega 
gospodarstva in družbe (v nadaljevanju: DESI)5 kažejo, da je osnovno digitalno pismenih v 
Evropi le 35 odstotkov prebivalstva v starostni skupini 55–74 let in le 29 odstotkov upokojenega 
prebivalstva. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) za 
leto 2021 slovensko prebivalstvo v primerljivih starostnih skupinah zaostaja za evropskim 
povprečjem. Izrazito nizek delež vsaj osnovno razvitih digitalnih veščin je med prebivalci v 
starostni skupini 65–74 let. Pri tej skupini prebivalstva ima le 19 odstotkov oseb najmanj 
osnovne digitalne veščine (EU povprečje je 25 odstotkov). Kar 45 odstotkov oseb v tej starostni 
kategoriji je popolnoma brez digitalnih veščin (v EU 41 odstotkov). V starostni skupini 55–64 
let ima le malo več kot 40 odstotkov prebivalcev v Sloveniji vsaj osnovne digitalne veščine, kar 
je v skladu z evropskim povprečjem (42 odstotkov).6 Podobno ugotavlja tudi Organizacija za 

                                                 
3 Predlog EVA 2021-1545-0001, URL: https://www.gov.si/assets/vladne-
sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf.  
4 Evropska Komisija: Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic, URL: 
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/sl/.   
5 Evropska Komisija: The Digital Economy and Society Index (DESI), URL: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.   
6 SURS: Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine, URL: 
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10255.   

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/sl/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10255
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gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju: OECD). Digitalne spretnosti odraslih v 
Sloveniji so nizke, ob tem pa so nizke tudi investicije v izobraževanje odraslih.  
 
Podatki kažejo, da v Sloveniji obstaja realna potreba, da se z različnimi spodbudami dvigne 
raven digitalne vključenosti skupine prebivalstva, starega nad 55 let. Med spodbude sodi tudi 
opisano izobraževanje po ZSDV. Namen ponujenega izobraževanja in digitalnih bonov pri 
starejših od 55 let je bil torej vključevanje v izobraževanja, za katera je bilo do sedaj manj 
zanimanja, pri tem pa je dodatna spodbuda za vključevanje v tem, da so po koncu 
izobraževanja udeleženci nagrajeni z bonom za 150 EUR, ki ga lahko izkoristijo za nakup 
opreme, s katero lahko novo pridobljena znanja tudi porabijo. 
 
Zagovornik torej ugotavlja, da je namen digitalnih bonov '22 po ZSDV po eni strani 
sofinanciranje tehnične opreme za osnovnošolce, dijake in študente z namenom omogočanja 
lažjega sodelovanja pri pouku in študiju na daljavo, po drugi strani pa je namen ZSDV 
spodbujanje digitalnega opismenjevanja oseb v starostni kategoriji, ki ima po statističnih 
podatkih najmanj digitalnih kompetenc. Digitalni boni za starejše od 55 let so torej namenjeni 
tistim starejšim od 55 let, ki nimajo osnovnih digitalnih kompetenc, starost 55 let pa temelji na 
statističnih podatkih DESI in SURS. Takšna določba je skladna tudi z načelom ciljnih skupin 
(4. člen ZSDV), ki med drugim pravi, da so ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti 
usmerjeni v tiste ciljne skupine prebivalstva, pri katerih obstaja največje odstopanje od ciljne 
ravni digitalnih kompetenc. Gre torej za spodbujevalni ukrep, kar je po 17. členu ZVarD ukrep, 
ki daje posebne ugodnosti za osebe v manj ugodnem položaju na določenem področju ali v 
določenem okolju (več v nadaljevanju).  
 
To ne pomeni, da je hotel zakonodajalec s takšnim ukrepom sporočiti, da noben prebivalec 
nad 55 letom starosti ni digitalno izobražen in da se le zaradi svoje starosti ne more primerjati 
z mlajšimi prebivalci, ampak je zakonodajalec s spodbujevalnim ukrepom naslovil skupino 
prebivalcev, ki je na področju digitalne pismenosti statistično dokazano podpovprečna.  
 
Zagovornik dodatno ugotavlja, da upravičenost do digitalnih bonov za šoloobvezne otroke, 
dijake in študente ni neposredno vezana na njihovo starost. Tudi pri tej skupni upravičencev 
obstaja dodaten pogoj za pridobitev ugodnosti. Upravičenci morajo obiskovati osnovno šolo 
oziroma imeti status dijaka ali študenta. Pri tem starost upravičenca za pridobitev bona ni 
pomembna. Do digitalnega bona za študente so upravičeni tudi posamezniki, stari več kot 55 
let, ki imajo status študenta.  
 
Namen dodelitve digitalnega bona ’22 se torej razlikuje za eno in drugo skupino, kar pomeni, 
da upravičenci niso v primerljivih položajih. Torej tudi ne moremo govoriti o morebitni 
diskriminaciji upravičencev nad 55 let starosti v primerjavi z upravičenci, ki imajo status 
šolarjev, dijakov ali študentov. Njihovi dejanski položaji v bistvenem niso enaki, osebna 
okoliščina starosti pa ni razlog za njihovo razlikovanje pri pridobitvi ugodnosti.  
 
Zagovornik je zato v izvedeni oceni ocenjeval ustreznost vsakega ukrepa posebej. V prvem 
delu ocene je presojal ustreznost izvedenega ukrepa dodelitve brezplačnega izobraževanja za 
osebe, starejše od 55 let, in dodelitve bona po opravljenem izobraževanju. V tem delu je 
primerjal predvsem skupino upravičencev, starih nad 55 let, s skupino posameznikov, mlajših 
od 55 let, ki niso upravičeni do ugodnosti brezplačnega izobraževanja ter do digitalnega bona 
’22. V drugem delu ocene je presojal ustreznost ukrepa dodelitve digitalnega bona 
osnovnošolcem, dijakom in študentom; v tem delu je primerjal to skupino upravičencev s 
skupino posameznikov, ki niso osnovnošolci ali dijaki oziroma nimajo statusa študenta in niso 
upravičeni do pridobitve digitalnega bona ’22 za nakup opreme za pomoč pri šolanju na daljavo 
v času epidemije.  
 
Upravičenost pridobitve ugodnosti brezplačnega izobraževanja in bonov ’22 je ocenjeval z 
vidika pogojev za sprejem posebnih ukrepov, skladno s 17. in 18. členom ZVarD.  
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I. OCENA PRVEGA UKREPA  
 
 

6. Ukrep dodelitve digitalnega bona ’22 za osebe, starejše od 55 let, po opravljenem 
izobraževanju kot poseben ukrep za zagotavljanje enakosti  

 
Posebni ukrepi za zagotavljanje enakosti so začasni ukrepi, ki imajo za cilj zagotoviti 
uresničevanje pravice do enakega obravnavanja, enake možnosti ali dejansko enakost in 
udeležbo na področjih družbenega življenja oseb, ki so zaradi določene osebne okoliščine v 
manj ugodnem položaju. Posebni ukrepi se sprejmejo z namenom preprečevanja ali 
odpravljanja posledic takšnega položaja oziroma kot nadomestilo za manj ugoden položaj. 
Posebne ukrepe delimo na spodbujevalne in pozitivne. Spodbujevalni ukrepi dajejo posebne 
ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude za osebe v manj ugodnem položaju na določenem 
področju ali v določenem okolju. Pozitivni ukrepi pa ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril 
in pogojev dajejo prednost osebam z določeno osebno okoliščino in se lahko uporabijo zlasti, 
kadar pri teh osebah obstaja očitno nesorazmerje v možnostih dostopa do uveljavljanja pravic, 
dobrin, storitev ali ugodnosti (17. člen ZVarD).  
  
Posebni ukrepi imajo legitimni cilj, odpraviti manj ugoden položaj oseb z določeno osebno 
okoliščino. Ta cilj mora biti utemeljen na analizah o obstoju manj ugodnega položaja, ukrep pa 
mora biti potrebno in ustrezno sredstvo za odpravo takšnega položaja. Subjekti, ki sprejmejo 
posebne ukrepe (v tem primeru zakonodajalec in vlada), morajo po zakonu redno preverjati 
njihovo utemeljenost oziroma upravičenost njihovega nadaljnjega izvajanja. Če ugotovijo, da 
je cilj njihovega izvajanja dosežen, jih morajo nemudoma prenehati izvajati (18. člen ZVarD).  
 
V konkretnem primeru Zagovornik prepoznava ukrep brezplačnega izobraževanja na področju 
digitalne pismenosti in pridobitve bona ´22 po opravljenem izobraževanju kot spodbujevalni 
ukrep, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZVarD.  
 
Zagovornik kot bistveno prepoznava dejstvo, da gre pri ukrepu dodelitve digitalnega bona ’22 
za osebe, starejše od 55 let, ki so se udeležile izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc (v 
nadaljevanju tudi: izobraževanje, izobraževanje na področju digitalne pismenosti, brezplačno 
izobraževanje), za ukrep, ki ga sestavljata dve ugodnosti. Prva ugodnost je subvencionirano 
izobraževanje za dvig digitalnih kompetenc za osebe, starejše od 55 let, druga ugodnost pa je 
dodelitev bona' 22 za nakup računalniške opreme, ki bi se uporabljala za novo pridobljeno 
znanje po opravljenem izobraževanju. Pri tem je druga ugodnost pogojevana z koriščenjem 
prve ugodnosti (pridobitev bona ’22 je vezana na opravljen tečaj).  
 
 

6.1. Legitimnost cilja 
 
Ukrep izobraževanja in bona za osebe nad 55. letom starosti je le eden od ukrepov, ki so bili 
sprejeti oziroma bodo sprejeti na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Kot 
izhaja že iz imena zakona, je med ključnimi cilji spodbujanje digitalne vključenosti prebivalstva 
v Republiki Sloveniji. Digitalna vključenost po opredelitvi iz ZSDV pomeni, da lahko 
posamezniki dostopajo do razpoložljive informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter 
digitalnih tehnologij, rešitev in storitev, jih kompetentno in varno uporabljajo, vanje zaupajo in 
tako aktivno sodelujejo v informacijski družbi.  
 
Zagovornik ugotavlja, da sprejemanje ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti 
prebivalstva v RS in vključitve prebivalstva v informacijsko družbo sledi tudi smernicam, ki jih 
na tem področju postavlja Evropska Unija. Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) je v začetku 
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leta 2020 predstavila strategijo »Evropa, pripravljena na digitalno dobo«,7 s katero naj bi 
Evropa postala globalno pomembna igralka na digitalnem področju, hkrati pa ohranila 
varnostne in etične standarde. Pod okriljem te strategije je EK objavila tudi več dokumentov, 
med njimi Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, Evropski program znanj in spretnosti za 
trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost ter na najvišji ravni sprejeta 
Evropski steber socialnih pravic in Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic. Nato pa 
je objavila še leta 2021 sprejeti dokument Evropsko digitalno desetletje. Vsi ti dokumenti imajo 
med drugim cilj pomagati Evropi na poti digitalne preobrazbe, zato je ključnega pomena, da 
se tudi na nacionalni ravni sprejemajo ustrezni ukrepi.  
   
Na tej podlagi Zagovornik pri ukrepu brezplačnega izobraževanja za osebe, stare 55 let ali 
več, po katerem prejmejo bon v višini 150 EUR za nakup računalniške opreme, prepoznava 
dva legitimna cilja. Prvi cilj zakonodajalca je spodbujanje digitalne vključenosti in s tem dvig 
digitalne pismenosti v skupini prebivalcev, ki to najbolj potrebujejo. Drugi cilj pa je pomoč 
posameznikom pri nakupu računalniške opreme, s katero bodo novo pridobljena znanja 
uresničevali v praksi. To pomeni tudi dvig števila prebivalstva z dostopom do digitalnih storitev. 
Zagovornik prepoznava, da sta oba cilja legitimna.   
 
 

6.2. Pogoj: analiza o obstoju manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno 
okoliščino  

 
Spodbujevalni ukrepi morajo po 18. členu ZVarD temeljiti na analizah o obstoju manj ugodnega 
položaja oseb z določeno osebno okoliščino, torej na analizah, ki utemeljujejo dejansko 
potrebo po odpravi manj ugodnega položaja.   
 
Utemeljitev manj ugodnega položaja oseb, starih 55 let ali več, ki jim je bila dodeljena zakonska 
ugodnost, bi morala po Zagovornikovem mnenju temeljiti na dveh analizah: 1) na rezultatih 
analize, ki kažejo na manj ugoden položaj oseb na podlagi osebne okoliščine starosti (55 let 
ali več) na področju digitalnih kompetenc, kar bi utemeljilo ukrep zagotavljanja brezplačnega 
izobraževanja, ter 2) na rezultatih analize, ki kažejo na manj ugoden položaj oseb, starih 55 
let ali več, na podlagi osebne okoliščine premoženjskega stanja (v povezavi s starostjo), kar 
bi utemeljilo ukrep dodelitve digitalnega bona v višini 150 EUR za nakup računalniške opreme.  
 
V zvezi z utemeljitvijo brezplačnih izobraževanj Zagovornik ugotavlja, da tako rezultati 
raziskave, izvedene med državami članicami EU, kot tudi specifični podatki SURS za 
Republiko Slovenijo kažejo na podpovprečno digitalno vključenost prebivalstva, starega 55 let 
ali več. Na ravni EU je vsaj osnovno digitalno pismenih v starosti med 55–74 let le 35 odstotkov 
prebivalstva ter le 29 odstotkov prebivalstva v pokoju. Po podatkih SURS je slovensko 
prebivalstvo teh starostnih kategorij podpovprečno digitalno pismenih. Med prebivalci, starimi 
od 65 do 74 let, ima vsaj osnovne digitalne veščine le 19 odstotkov prebivalstva, v starostni 
skupini 55–64 let pa je takšnih nekaj več kot 40 odstotkov. Iz statističnih podatkov DESI in 
SURS je torej razvidno, da je položaj velikega odstotka oseb z osebno okoliščino starosti (55 
let ali več) na področju digitalne vključenosti in digitalne pismenosti izrazito manj ugoden od 
položaja oseb v starostnih kategorijah do 55 let.8  
 
Po drugi strani pa iz obrazložitve zakona in iz odgovora Službe Vlade RS ne izhaja, da bi druga 
ugodnost iz obravnavanega ukrepa, torej podelitev bona v vrednosti 150 EUR, temeljila na 
kakršni koli analizi, ki bi utemeljevala oziroma upravičevala dejansko potrebo vseh 
udeležencev tečaja po denarni pomoči, ki se dejansko dodeli v obliki navedenega 

                                                 
7 EK: Evropa, pripravljena na digitalno dobo, URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-
fit-digital-age_sl.   
8 Zagovornik je podrobnejšo analizo manj ugodnega položaja oseb, starejših od 55 let, na področju digitalne 

vključenosti podrobno predstavil že v 5. točki te ocene, zato je v tej točki povzel le ključne ugotovitve.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sl
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vrednostnega bona. Na podlagi javno dostopnih podatkov ni mogoče razbrati, v kakšnem 
smislu je nehomogena skupina oseb v starosti 55 let ali več v manj ugodnem položaju na 
podlagi osebne okoliščine premoženjskega stanja v primerjavi z ostalo populacijo, torej tistih, 
ki so mlajši od 55 let, zaradi česar bi jim bilo treba nameniti denarno ugodnost v višini 150 
EUR.  
 
Na podlagi navedenega Zagovornik ugotavlja, da je del ukrepa, s katerim se izvaja brezplačne 
tečaje digitalnega opismenjevanja za osebe, starejše od 55 let, ustrezno utemeljen na izvedeni 
analizi njihovega manj ugodnega položaja na področju digitalne pismenosti.  
 
Druga ugodnost, bon v višini 150 EUR, ki je sicer pogojena s koriščenjem prve ugodnosti, pa 
po Zagovornikovih ugotovitvah ne temelji na kakršni koli analizi in je s tega vidika kot takšna 
ni ustrezno utemeljena. Ugodnosti, ki sta sicer namenjeni upravičencem, starim 55 let ali več, 
se namreč med seboj razlikujeta tako z vidika oblike (pri eni gre za izobraževanje, pri drugi za 
namenski denarni znesek) kot z vidika legitimnega cilja. Pri tem pa po Zagovornikovem mnenju 
za dodelitev spodbujevalnega ukrepa, ki je sestavljen iz dveh različnih ugodnosti, ne zadostuje 
le opravljena analiza o utemeljenosti dodelitve ugodnosti izobraževanja za skupino oseb v 
manj ugodnem položaju, ampak bi moral zakonodajalec s podatki utemeljiti tudi dodelitev 
druge, denarne ugodnosti.  
 
Zagovornik ugotavlja, da bi bilo z vidika izpolnjevanja zakonskih določb ZVarD ustrezneje, da 
bi zakonodajalec bon v višini 150 EUR po opravljenem tečaju namenil tistim znotraj skupine 
starejših upravičencev, ki dokazano sodijo v ranljivo skupino prebivalstva na podlagi osebne 
okoliščine premoženjskega stanja (npr. osebe, ki prejemajo socialno pomoč ali varstvene 
dodatke, osebe z nizko pokojnino itn.), in ne kar vsem, ne glede na to, ali dejansko potrebujejo 
denarno pomoč za nakup opreme.  
 
 

6.3. Ustreznost (primernost) sredstev za doseganje cilja  
 
Z vidika kriterija ustreznosti je Zagovornik ocenjeval, ali je razpis brezplačnih izobraževanj na 
področju digitalne pismenosti in podelitev bona '22 v vrednosti 150 EUR po opravljenem 
izobraževanju primeren ukrep za dosego zastavljenega cilja, v smislu, ali je s presojanim 
ukrepom dejansko mogoče doseči tak cilj.  
 
Obravnavani ukrep dejansko zasleduje dva (legitimna) cilja: z izobraževanji dvigniti raven 
digitalne pismenosti in s tem digitalne vključenosti starostne skupine prebivalcev, ki to najbolj 
potrebuje, ter z denarnimi sredstvi delno subvencionirati nakup računalniške opreme, ki jim bo 
olajšala vključitev v informacijsko družbo.  
 
Zagovornik ugotavlja, da je izvedba brezplačnih tečajev na področju digitalne pismenosti 
ustrezen ukrep za doseganje zastavljenega cilja, da se izboljša digitalna vključenost 
prebivalcev, starih 55 let ali več. Gre namreč za ciljno skupino, pri kateri obstaja največje 
odstopanje od ciljne ravni digitalnih kompetenc, in eno od ciljnih skupin, pri kateri bo dvig ravni 
digitalnih kompetenc najbolj vplival na družbeni napredek na področju digitalizacije družbe.  
 
Zagovornik nadalje ugotavlja, da je lahko tudi denarna ugodnost v obliki namenskega bona 
povsem ustrezen ukrep s ciljem pomoči pri nakupu računalniške opreme, s katero bodo lahko 
upravičeni posamezniki dejansko uresničevali novo pridobljena znanja. V konkretnem primeru 
dodelitve digitalnega bona ’22 pa je ustreznost ukrepa za doseganje tega cilja vprašljiva. V 
konkretnem primeru namreč pri presoji ustreznosti ukrepa ni mogoče spregledati že večkrat 
omenjenega dejstva, da gre za dve ugodnosti in da je zakonodajalec sprejel določbe o 
digitalnem bonu ’22 vedoč, da zaradi omejenih sredstev in omejenega časa, predvidenega za 
izvedbo ukrepa, velika večina upravičencev nikoli ne bo mogla unovčiti zakonsko pridobljene 
ugodnosti.  
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ZSDV v 6. členu določa, da se spodbujanje digitalne vključenosti načrtuje in z ukrepi spodbuja 
tako, da se z razpoložljivimi finančnimi sredstvi doseže čim večji dvig digitalnih kompetenc 
članov ciljne skupine. V konkretnem primeru je imel predlagatelj zakona informacijo, kolikšna 
finančna sredstva so na voljo in koliko bo razpisanih mest na brezplačnih izobraževanjih. Kljub 
temu ni prilagodil določb zakona oziroma ukrepov, da bi z omejenimi sredstvi dejansko dosegel 
čim večji dvig digitalnih kompetenc ciljne skupine, ki to najbolj potrebuje. Splošne zakonske 
določbe, v katerih ni predvidenih prednostnih skupin najbolj ranljivih in dejansko pomoči 
potrebnih posameznikov, pa v konkretnem primeru niso ustrezna in primerna sredstva za 
doseganje (sicer legitimnih) ciljev ter tudi ne za uresničevanje načel, ki jih določa sam zakon.  
 
Splošna določba, da so do denarne ugodnosti v višini 150 EUR upravičene vse osebe, stare 
55 let ali več, ne glede na dejansko potrebo po izobraževanju za dvig digitalne pismenosti in 
ne glede na premoženjsko stanje, po Zagovornikom mnenju zaradi izredne omejenosti števila 
mest na tečajih ni ustrezna za doseganje zadanih ciljev. Na 5000 mest se namreč ne bodo 
nujno prijavili posamezniki, ki bi to najbolj potrebovali, temveč tisti, ki so bili na dan prijav najbolj 
spretni oziroma so imeli srečo, da so na prijavno mesto prišli med prvimi. Pri tem se dodatno 
postavlja tudi vprašanje kršenja zakonsko določenega načela enakopravne dostopnosti do 
brezplačnih izobraževanj, ki določa, da so ukrepi za spodbujanje dostopni vsem pripadnikom 
ciljnih skupin pod enakimi pogoji (5. člen ZSDV). Nekateri, ki se zaradi osebnih okoliščin, kot 
so gibalna oviranost, premoženjsko stanje, kraj bivanja ipd. niso uspeli prijaviti na tečaj, čeprav 
so del ciljne skupine upravičencev, očitno niso imeli možnosti dostopa do ukrepa pod enakimi 
pogoji kot osebe, ki takšne okoliščine nimajo. Hkrati tisti, ki imajo ustrezne digitalne 
kompetence, svojih znanj za pridobitev digitalnega bona niso mogli uveljavljati na način, da bi 
se pogoj digitalnih kompetenc že upošteval za izpolnjenega, s čimer so bili postavljeni v slabši 
položaj zaradi svoje izobrazbe.   
 
Zagovornik sicer kot neustrezno prepoznava tudi ravnanje Službe Vlade, ki je, kot sama 
navaja, apelirala na ljudi, naj prepustijo mesta tistim, ki bolj potrebujejo izobraževanje. Ni 
utemeljeno pričakovati, da se bodo upravičenci odrekli svoji pravici, ne glede na razloge in 
pozive oblasti. Na strani zakonodajalca oziroma predlagatelja predpisa je, da z jasnimi 
določbami zagotovi ustrezno določitev upravičencev in enako dostopnost do ugodnosti. V 
konkretnem primeru bi to pomenilo, da bi predlagatelj določil prednostne skupine 
upravičencev, ki najbolj potrebujejo takšen ukrep.  
 
Zagovornik ocenjuje, da je konkretni ukrep brezplačnih izobraževanj za osebe nad 55 let in 
podelitev namenskega bona po opravljenem tečaju – ob omejenih sredstvih za izvedbo tečajev 
– neustrezen z vidika omogočanja dviga digitalne vključenosti čim večjega števila prebivalstva.  
 
 

6.4. Potrebnost (nujnost) sredstev za doseganje cilja  
 
Z vidika kriterija nujnosti je Zagovornik ocenjeval, ali je ukrep nujno potreben za dosego 
zastavljenega cilja, v smislu, da cilja ni mogoče (v enaki meri) doseči z drugim, blažjim 
ukrepom.  
 
Tudi z vidika nujnosti Zagovornik ocenjuje, da obravnavani ukrep digitalnega bona '22 ni 
ustrezen. Za doseganje legitimnega cilja dviga digitalnih kompetenc ciljne skupine 
posameznikov, ki kompetenc nimajo, je izvajanje brezplačnih tečajev sicer nujen oziroma 
potreben ukrep, vendar po Zagovornikovem mnenju dodatna ugodnost pridobitve namenskega 
bona v višini 150 EUR za vse udeležence po opravljenem tečaju ni nujna.  
 
Iz analiz in statističnih podatkov izhaja, da skupina prebivalcev, starih 55 let ali več, na področju 
digitalne vključenosti občutno zaostaja za ostalimi starostnimi skupinami. To pa ne pomeni, da 
ta skupina upravičencev dejansko potrebuje denarno subvencijo za nakup računalniške 
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opreme. Z vidika posameznikov, ki zaradi svojega gmotnega položaja digitalnega bona ne 
potrebujejo, takšen ukrep ni nujen. Zagovornik ugotavlja, da bi bilo mogoče doseči cilj dviga 
digitalnih kompetenc prebivalstva z brezplačnimi tečaji tudi z blažjim ukrepom, torej z 
ustreznejšo določitvijo ciljnih skupin, ki potrebuje digitalni bon v višini 150 EUR.  
 
Po drugi strani pa bi bilo denarno subvencijo za nakup računalniške opreme smiselno dodeliti 
posameznikom, ki takšno pomoč v denarnem znesku dejansko potrebujejo zaradi slabega 
premoženjskega stanja. Pri tem za zagotavljanje legitimnega cilja pomoči pri nakupu 
računalniške opreme, s katero se bo v praksi povečala digitalna vključenost prebivalcev, po 
Zagovornikovem mnenju ne bi smelo biti bistveno, ali je oseba starejša ali mlajša od 55 let in 
koliko je digitalno pismena, ampak bi morala biti takšna denarna pomoč namenjena 
posameznikom, ki jo zaradi slabšega premoženjskega stanja dejansko potrebujejo.  
 
Pri digitalnem bonu ’22 v višini 150 EUR, ki naj bi delno financiral nakup računalniške opreme, 
se zastavlja tudi vprašanje zneska. Za uresničevanje novo pridobljenega znanja se zdi smiseln 
predvsem nakup računalnika, za katerega 150 EUR ne zadostuje. Dodelitev ugodnosti 
digitalnega bona '22 za vse posameznike nad 55 let se zdi neustrezna tako z vidika 
posameznikov, ki zaradi svojega gmotnega stanja takšne ugodnosti ne potrebujejo, kakor z 
vidika posameznikov, ki si zaradi svojega premoženjskega stanja ne morejo privoščiti 
računalnika.  
 
 

6.5. Začasnost in spremljanje 
 
10. člen ZSDV določa obveznost analize stanja na področju digitalne vključenosti. To pomeni, 
da mora pristojni organ vsaki dve leti izvesti analizo digitalne vključenosti in jo objaviti na svoji 
spletni strani. Analiza digitalne vključenosti omogoča vpogled v raven digitalne vključenosti 
celotnega prebivalstva in razvitosti digitalnih kompetenc posameznih ciljnih skupin iz 
prejšnjega člena zakona ter spremljanje učinkovitosti izvajanja spodbujevalnih ukrepov. Za 
pripravo analize je odgovorna Služba vlade za digitalno preobrazbo oziroma Sektor za 
digitalno vključenost.9 
 
Zakon torej nalaga obveznost preverjanja utemeljenosti ukrepov oziroma njihove 
upravičenosti. Čeprav ZSDV ne določa, da se z ukrepi preneha, takoj ko je cilj njihovega 
izvajanja dosežen, Zagovornik ocenjuje, da je zakonska določba o nujnosti spremljanja 
ukrepov na vsaki dve leti pomemben korak k zagotavljanju upravičenosti in ustreznosti 
ukrepov, pri tem pa bo ključno, na kakšen način bo pristojni organ dejansko opravljal analizo 
in kakšni ukrepi bodo sprejeti na podlagi opravljenih analiz, oziroma, ali se bo ukrep prenehal 
izvajati, ko bodo njegovi cilji doseženi.  
 
  

                                                 
9 GOV.SI, URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-digitalno-preobrazbo/o-
sluzbi/sektor-za-digitalno-vkljucenost/.   

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-digitalno-preobrazbo/o-sluzbi/sektor-za-digitalno-vkljucenost/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-digitalno-preobrazbo/o-sluzbi/sektor-za-digitalno-vkljucenost/
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II. OCENA DRUGEGA UKREPA  
 

7. Ukrep dodelitve digitalnega bona za osnovnošolce, dijake in študente kot 
poseben ukrep za zagotavljanje enakosti  

 
Zagovornik je v drugem delu ocene z vidika posebnih ukrepov po ZVarD ocenjeval tudi 
dodelitev digitalnega bona ’22 šoloobveznim otrokom, vpisanih v 7., 8. ali 9. razred (v 
nadaljevanju: osnovnošolci), dijakom srednje šole, študentom višje šole po predpisih o višjem 
strokovnem izobraževanju ter študentom študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje 
po predpisih o visokem šolstvu (v nadaljevanju: študentje). Ukrep prepoznava kot 
spodbujevalni ukrep v smislu drugega odstavka 17. člena ZVarD.  
 
Zagovornik je torej ocenjeval, ali ukrep vodi k legitimnemu cilju odprave manj ugodnega 
položaja oseb z določeno osebno okoliščino, ali je cilj utemeljen na analizah o obstoju manj 
ugodnega položaja in ali je ukrep potrebno in ustrezno sredstvo za odpravo takšnega položaja. 
Subjekti, ki sprejmejo posebne ukrepe (v tem primeru zakonodajalec in vlada), morajo po 
zakonu redno preverjati njihovo utemeljenost oziroma upravičenost njihovega nadaljnjega 
izvajanja. Če ugotovijo, da je cilj njihovega izvajanja dosežen, jih morajo nemudoma prenehati 
izvajati (18. člen ZVarD).  
 
 

7.1. Legitimnost cilja  
 
Zagovornik ugotavlja, da ukrep dodelitve bona ’22 za osnovnošolce, dijake in študente sledi 
namenu in ciljem Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Pomoč ciljnim skupinam pri 
nakupu računalniške opreme je eden izmed legitimnih ciljev, ki jih s sprejetimi ukrepi zastavlja 
zakon. Osnovnošolci višjih razredov in dijaki so z digitalnim bonom ’22 dodatno spodbujeni k 
uporabi e-gradiva v šolah, študentom višješolskih in študentom višješolskih in visokošolskih 
izobraževalnih programov pa je s tem olajšan dostop do lastne računalniške opreme in pouk 
oziroma študij od doma v času epidemije.10 Z razglasitvijo epidemije se je namreč javno 
življenje zaprlo, sočasno pa je bilo za vse šolajoče vpeljano šolanje na daljavo, zato so se 
šolajoči znašli v situaciji, ko so si morali zagotoviti opremo za šolanje in delo na daljavo.  
 
 

7.2. Pogoj: analiza o obstoju manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno 
okoliščino 

 
Iz pojasnil Službe Vlade izhaja, da ni bila opravljena predhodna analiza o vrednosti bona, 
smiselnosti in ustreznosti ukrepa. Utemeljenost dodelitve bona, ki bi bila potrjena s kakršno 
koli analizo o dejanskih potrebah vseh osnovnošolcev dijakov in študentov po denarni pomoči, 
iz podatkov, ki jih je od Službe Vlade pridobil Zagovornik, ne izhaja. Kot že rečeno, mora 
dodeljevanje denarnih ugodnosti temeljiti na analizah, ki dokazujejo in upravičujejo dejansko 
potrebo po odpravi manj ugodnega položaja ljudi z določeno osebno okoliščino, ki je pri 
denarnih ukrepih premoženjsko stanje oziroma gmotni položaj.  
 
Iz dostopnih podatkov ni mogoče razbrati, v kakšnem smislu je celotna skupina upravičencev 
osnovnošolcev, dijakov in študentov v manj ugodnem položaju na podlagi osebne okoliščine 
premoženjskega stanja v primerjavi z ostalo populacijo, zaradi česar bi bilo treba vsem 
nameniti denarno ugodnost v višini 150 EUR. Na tej podlagi Zagovornik ugotavlja, da ukrep ni 
ustrezno utemeljen na izvedeni analizi, ugodnost pa ne dosega namena odpraviti slabši 

                                                 
10 Predlog EVA 2021-1545-0001, URL: https://www.gov.si/assets/vladne-

sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf.  

 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/ZSDVklj_objava_splet.pdf
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položaj upravičencev na podlagi njihovega premoženjskega stanja oziroma gmotnega 
položaja.  
 
Iz odgovora Službe Vlade izhaja, da je prejšnje vodstvo razumelo šolajoče kot kategorijo oseb 
brez lastnih prihodkov, zaradi česar dodatna analiza ni bila potrebna, denarna ugodnost pa je 
bila dodeljena vsem šolajočim. Zagovornik ugotavlja, da je ta pristop neskladen z ureditvijo na 
področju obveznosti preživljanja otrok v Republiki Sloveniji. Ureditev položaja otrok temelji na 
obveznosti staršev, da jih preživljajo; pravica otroka, da ga starši preživljajo, je osebna pravico 
otrok, ki je ni mogoče prenašati na drugega. Starši morajo preživljati otroka do polnoletnosti, 
tako da v skladu s svojimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov 
razvoj. Pri otrokovem rednem šolanju se obveznost staršev podaljša do 26. leta (prvi in drugi 
odstavek 183. člena Družinskega zakonika).11 S tega vidika je razumevanje šolajočih kot 
kategorije oseb brez prihodkov, ki bi zgolj zaradi tega potrebovale digitalne bone, neustrezno. 
Takšen argument tudi ne odvezuje predlagatelja zakona zakonsko določene obveznosti 
izvedbe analize o slabšem položaju upravičencev na podlagi osebne okoliščine 
premoženjskega stanja. Pogoj predhodno opravljene analize v konkretnem primeru ni 
izpolnjen.  
 
 

7.3. Ustreznost (primernost) sredstev za doseganje cilja  
 
Z vidika kriterija ustreznosti je Zagovornik ocenjeval, ali je dodelitev bona ’22 v vrednosti 150 
EUR šolajočim upravičencem primeren ukrep za dosego zastavljenega cilja, v smislu, ali je s 
presojanim ukrepom dejansko mogoče doseči tak cilj.  
 
Obravnavani ukrep zastavlja legitimni cilj pomoči v obliki subvencije za nakup računalniške 
opreme za lajšanje spremljanja pouka na daljavo. Zagovornik ugotavlja, da je denarna 
ugodnost v obliki namenskega bona lahko ustrezen ukrep (za osebe z nižjim premoženjskim 
stanjem oziroma slabšim gmotnim položajem). V konkretnem primeru pa se z vidika 
ustreznosti ukrepa zastavlja predvsem vprašanje obdobja oziroma časa, v katerem je bil 
takšen ukrep sprejet.  
 
Iz obrazložitve predlaganega zakona izhaja, da je bil digitalni bon dodeljen šolajočim se z 
namenom subvencije pri nakupu opreme za lažje spremljanje študija na daljavo v času 
epidemije koronavirusa. Upravičenci so lahko prve bone izkoristili 15. 6. 2022. Epidemija je 
bila v Sloveniji uradno preklicana 15. 6. 2021.12 Od takrat epidemija uradno ni bila več 
razglašena, pouk in študij pa sta vsaj v drugi polovici preteklega šolskega leta na večini šol in 
fakultet potekala v živo. Prav tako ni predvideno, da bi pouk in študij potekala na daljavo v 
študijskem letu 2022/23. Glede na okoliščine v zvezi z epidemijo in dejanski namen dodelitve 
bona bi bil ukrep denarne pomoči osnovnošolcem, dijakom in študentom, ki si zaradi svojega 
premoženjskega stanja ne morejo privoščiti računalniške opreme za pouk in študij na daljavo 
v času epidemije, veliko bolj smiseln in ustreznejši v času dejansko razglašene epidemije in v 
času, ko sta študij in pouk potekala na daljavo.   
 
Tudi argument Službe Vlade, da je število okuženih v času priprave zakona naraščalo, v družbi 
pa je obstajal strah pred vnovičnim zaprtjem, zato so se vseeno odločili za ukrep, ki bo denarno 
pomagal šolajočim pri šolanju na daljavo, se zdi glede na dejanski datum začetka veljavnosti 
digitalnih bonov ’22 neustrezen. Služba Vlade je resda pripravljala zakon v februarju 2022 
(ZSDV je bil sprejet 28. 2. 2022), ko je število okuženih naraščalo, vendar je za začetek 
veljavnosti ukrepa dodelitve digitalnega bona ’22 določila 15. 6. 2022. To je datum, ko sta se 

                                                 
11 Družinski zakonik (DZ), Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – 
ZOOMTVI, 94/22 – odl. US in 94/22 – odl. US.  
12 GOV.SI: Z današnjim dnem se epidemija izteka, URL: https://www.gov.si/novice/z-danasnjim-dnem-
se-epidemija-izteka/.   

https://www.gov.si/novice/z-danasnjim-dnem-se-epidemija-izteka/
https://www.gov.si/novice/z-danasnjim-dnem-se-epidemija-izteka/
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šolsko in študijsko leto praktično že končala, učenci in študentje nato nekaj mesecev niso 
obiskovali pouka, poletni čas pa je z vidika širjenja okužb in bojazni pred vnovičnim zaprtjem 
manj tvegan kot zimski. 
 
Zato Zagovornik konkretni ukrep dodelitve bona ’22 (ki je začel veljati 15. 6. 2022) vsem 
osnovnošolcem, dijakom in študentom za lajšanje pouka na daljavo v času epidemije 
prepoznava kot neustrezen.  
 
 

7.4. Potrebnost (nujnost) sredstev za doseganje cilja  
 
Z vidika kriterija nujnosti je Zagovornik ocenjeval, ali je ukrep nujno potreben za dosego 
zastavljenega cilja, v smislu, da cilja ni mogoče (v enaki meri) doseči z drugim, blažjim 
ukrepom.  
 
Kot rečeno, upravičenost dodelitve digitalnega bona ’22 za vse osnovnošolce, dijake in 
posameznike s statusom študenta ne temelji na izvedeni analizi o utemeljenosti dodelitve ali 
kakršnih koli statističnih podatkih. Z vidika posameznikov, ki zaradi gmotnega položaja ne 
potrebujejo digitalnega bona, takšen ukrep ni nujen. Zagovornik v zvezi z nujnostjo ukrepa 
ugotavlja, da bi bilo mogoče legitimen cilj zagotavljati  tudi z blažjim ukrepom.   
 
Denarno subvencijo za nakup opreme, s katero bi šolajoči lažje dostopali do e-gradiva oziroma 
sledili šolanju na daljavo, bi bilo smiselno glede na omejena proračunska sredstva dodeliti 
posameznikom, ki takšno pomoč v oblik denarnega zneska dejansko potrebujejo. Kot je 
Zagovornik pojasnil v okviru ukrepa brezplačnega izobraževanja za starejše od 55 let in 
digitalnega bona po opravljenem tečaju, je pri dodelitvi denarnih ukrepov bistveno, da jih dobijo 
skupine prebivalstva, ki jih zaradi svojega premoženjskega stanja potrebujejo.  
 
Upoštevajoč omejenost finančnih virov, namenjenih digitalnim bonom '22, bi bilo ustrezneje 
zagotoviti, da denarno pomoč za nakup opreme dobijo ranljive skupine prebivalstva, ki jo 
dejansko potrebujejo. Na tem mestu Zagovornik še enkrat poudarja tudi vprašanje vrednosti 
digitalnega bona, ki ne zadostuje za nakup računalnika. Dodelitev ugodnosti digitalnega bona 
'22 vsem osnovnošolcem, dijakom in študentom je neustrezna tako z vidika posameznikov, ki 
zaradi gmotnega stanja takšne ugodnosti ne potrebujejo, kakor z vidika posameznikov, ki si 
zaradi svojega premoženjskega stanja ne morejo privoščiti računalnika.  

Dejanska vprašljivost ustreznosti in nujnosti ukrepa se je dodatno izrazila tudi pri izvajanju 
ukrepa v praksi. Več novinarskih portalov je poročalo o tem, da so upravičenci kupovali 
predvsem slušalke, pri tem pa so prevladovale slušalke znamke Apple. V trgovinah so zaloge 
omenjenih slušalk razprodali v enem dnevu. Pogosto so upravičenci pridobljeno opremo kljub 
zagroženi denarni kazni takoj prodali naprej za denar. Tržni inšpektorat naj bi bil o takšnem 
ravnanju sicer seznanjen, vendar je nadzor zaradi velikega števila upravičencev praktično 
nemogoč.13 Nakupi opreme in njena preprodaja po Zagovornikovem mnenju še dodatno 
kažeta, da pavšalna dodelitev digitalnega bona ’22 vsem šolajočim upravičencem ni bila nujno 
potrebna in ustrezna. 

                                                 
13 O nakupih opreme z digitalnimi boni in njeni preprodaji so med drugim poročali na spletnih portalih 
RTVSLO: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/za-preprodajo-opreme-kupljene-z-digitalnimi-
boni-do-1800-evrov-kazni/633395,  
na  portalu 24ur: https://cdn.24ur.com/novice/slovenija/opreme-ki-jo-kupite-z-digitalnimi-boni-ne-
smete-preprodajati-sicer-grozi-kazen.html,  
zurnal24:https://www.zurnal24.si/slovenija/tako-mularija-pere-denar-od-digitalnih-bonov-388990, 
Ptujinfo:https://ptujinfo.com/novica/slovenija/po-sledeh-digitalnih-bonov-v-teh-prodajalnah-v-samo-
dveh-dneh-kupili-kar-6000, 
N1: https://n1info.si/novice/slovenija/digitalni-boni-mladi-izpraznili-police-z-applovimi-slusalkami/.   

https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/za-preprodajo-opreme-kupljene-z-digitalnimi-boni-do-1800-evrov-kazni/633395
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/za-preprodajo-opreme-kupljene-z-digitalnimi-boni-do-1800-evrov-kazni/633395
https://cdn.24ur.com/novice/slovenija/opreme-ki-jo-kupite-z-digitalnimi-boni-ne-smete-preprodajati-sicer-grozi-kazen.html
https://cdn.24ur.com/novice/slovenija/opreme-ki-jo-kupite-z-digitalnimi-boni-ne-smete-preprodajati-sicer-grozi-kazen.html
https://www.zurnal24.si/slovenija/tako-mularija-pere-denar-od-digitalnih-bonov-388990
https://ptujinfo.com/novica/slovenija/po-sledeh-digitalnih-bonov-v-teh-prodajalnah-v-samo-dveh-dneh-kupili-kar-6000
https://ptujinfo.com/novica/slovenija/po-sledeh-digitalnih-bonov-v-teh-prodajalnah-v-samo-dveh-dneh-kupili-kar-6000
https://n1info.si/novice/slovenija/digitalni-boni-mladi-izpraznili-police-z-applovimi-slusalkami/
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7.5. Spremljanje učinkovitosti ukrepov  

Tako kot za ukrep brezplačnega izobraževanje za osebe, stare 55 let ali več, tudi za ukrep 
dodelitve bona ’22 za skupino osnovnošolcev, dijakov in študentov velja 10. člen ZSDV, ki 
nalaga pristojnemu organu izvedbo analize digitalne vključenosti na vsaki dve leti. Tudi pri tem 
ukrepu bo ključno, na kakšen način bo pristojni organ dejansko opravljal analizo in kakšni 
ukrepi bodo na podlagi opravljenih analiz sprejeti, oziroma, ali se bodo ukrepi prenehali izvajati, 
ko bo dosežen njihov cilj. 

 

*** 

8. Učinek zakona v praksi 
 
Zagovornik je iz javno dostopnih informacij seznanjen, da je Služba Vlade RS za digitalno 
preobrazbo s 23. 8. 2022 ustavila vse aktivnosti, povezane z izvedbo tečajev, in začela 
postopek priprave novele zakona, s katero bodo ukrepi za spodbujanje digitalne pismenosti 
urejeni na novo. Novela naj bi bila po navedbah Službe Vlade sprejeta v začetku oktobra. 
Čeprav so postopki ustavljeni, Zagovornik opozarja na diskriminatorne učinke, do katerih je že 
prišlo pri izvajanju zakona v praksi in ki so jih povzročile pomanjkljive določbe zakona ter 
določbe, za katere je zakonodajalec vnaprej vedel, da jih v praksi ne bo mogoče v celoti 
uresničiti.  
 
Še vedno veljavne določbe zakona v četrtem odstavku 27. člena določajo, da so digitalni boni 
’22 unovčljivi od 15. 6. 2022 do 30. 11. 2022. Po tem datumu digitalnih bonov ne bo mogoče 
unovčiti za nakup računalniške opreme. Upravičencev do izobraževanja na področju digitalne 
pismenosti in do bona v vrednosti 150 EUR po opravljenem izobraževanju je več kot 740.000.14 
V letu 2022 je razpisanih mest na izobraževanjih le 5000.15 To pomeni, da velika večina 
upravičencev v nobenem primeru ne bi mogla uresničiti pravice do izobraževanja in pridobitve 
digitalnega bona ’22. Da bo število vseh mest omejeno na 5000, v javnosti pred začetkom 
veljavnosti zakona ni bilo znano. Da naj bi šlo le za pilotni projekt, ker je sredstev premalo, je 
postalo znano šele, ko je začel veljati zakon in z njim digitalni boni ’22. Zakonodajalec je torej 
sprejel določbe, s katerimi je podelil upravičencem določene ugodnosti, vedoč, da podeljene 
ugodnosti v praksi niso uresničljive. Pri tem zakonodajalec, čeprav je vedel, da bodo lahko 
takšne določbe pripeljale do kršitve zakonsko določenega načela o enakopravni dostopnosti 
(5. člen ZSDV) in tudi do morebitne diskriminacije pri dejanskem izvajanju zakona v praksi, 
tega v zakonu ni obravnaval (pravna praznina).  
 
Zagovornik je že v Priporočilu na predlog ZSDV (št. dokumenta 0709-2/2021/1 z dne 31. 1. 
2022) opozoril Službo Vlade kot pripravljavca zakona, da k zagotavljanju varstva pred 
diskriminacijo, ki je odgovornost države, sodi tudi to, da vsem učinkovito zagotavlja enako 
obravnavo v praksi, in to ne le formalno, temveč tudi vsebinsko, ter da mora država s sprejetimi 
ukrepi zagotavljati čim bolj polno in enako uživanje pravice do enake obravnave. Ker je 
pripravljavec zakona vedel, da so finančna sredstva omejena in da nekaterih zakonskih določb 
v praksi ne bo mogoče izpolniti, bi morali biti zakonski ukrepi namenjeni predvsem tistim, ki so 
najbolj prikrajšani in ukrepe za digitalno vključenost najbolj potrebujejo. Prednost pri 
spodbujevalnem ukrepu bi morali imeti najbolj ranljivi oziroma tiste skupine znotraj splošne 
skupine upravičencev do 55 let, ki so zaradi svojih osebnih okoliščin (v povezavi z osebno 
okoliščino starosti 55 let ali več) v manj ugodnem položaju (torej tisti, ki nimajo digitalnih 
kompetenc, pri čemer bi moralo biti možno izkazati, da posameznik že ima digitalne 
kompetence). Takšnih ugodnosti namreč zakonodajalec ni dolžan zagotavljati univerzalno. 
Pomembno bi bilo, da bi zakonodajalec pri sprejemanju takšnih ukrepov razumel položaj ljudi, 

                                                 
14 Delo: Digitalni boni dostopni samo za 5000 starejših, URL: https://www.delo.si/magazin/generacija-
plus/digitalni-boni-dostopni-samo-za-5000-starejsih/.   
15 GOV.SI, Digitalni bon ’22,URL: https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/.   

https://www.delo.si/magazin/generacija-plus/digitalni-boni-dostopni-samo-za-5000-starejsih/
https://www.delo.si/magazin/generacija-plus/digitalni-boni-dostopni-samo-za-5000-starejsih/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/
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ki se znajdejo na presečišču različnih osebnih okoliščin (intersekcija) in bi takšne 
spodbujevalne ukrepe potrebovali še bolj (npr. starejši revni upokojenci, starejše ženske na 
podeželju ipd.). 
 
V praksi sta se omejenost sredstev za razpis izobraževanj na področju digitalne pismenosti in 
odsotnost kakršnih koli prednostnih skupin najbolj ranljivih upravičencev ponekod odrazili v 
večurnih čakanjih na mestih prijave, nezmožnosti pridobitve telefonske povezave ter 
velikanskem številu potencialnih upravičencev, ki niso zmogli priti do enega izmed 5000 mest. 
Predvidenih izvajalcev po statističnih regijah v vseh državi je bilo samo 29, upravičenci pa so 
se lahko na tečaje prijavili le neposredno pri izvajalcih. Na območju Maribora in Ptuja, ki poleg 
teh dveh mest zajema še veliko okoliških mest, sta bila predvidena dva izvajalca. To je v praksi 
pomenilo, da so bile telefonske linije zaradi nekaj tisoč klicev na izvajalca stalno zasedene, 
prijava pa je bila zato mogoča le osebno pri izvajalcih, kjer so nastale dolge vrste. Omejen 
način prijave, premalo prijavnih mest in premalo izvajalcev tečajev so v praksi povzročili, da 
posamezniki, ki živijo v odmaknjenih ruralnih naseljih ali v krajih, kjer ni bila mogoča fizična 
prijava, ali prijavno mesto ni enostavno dostopno, praktično niso imeli možnosti oddati 
prijavo.16 Posamezniki z gibalnimi ovirami so imeli izredno omejene možnosti. Takšna ureditev 
in izvedba prijave na omejeno število tečajev je v praksi privedla do posredne diskriminacije, 
zlasti na podlagi osebnih okoliščin kraja bivanja in invalidnosti 
 
 

9. Sklepna ocena Zagovornika 
 
Zagovornik je v izvedeni oceni najprej ugotovil, da gre pri skupini upravičencev do digitalnega 
bona ’22, ki so osnovnošolci ali dijaki ali imajo status študenta, in drugi skupini upravičencev, 
starih 55 let ali več, za skupini, ki nista v primerljivem položaju. To pomeni, da različna ureditev 
pridobitve bona ’22 za eno in drugo skupino sama po sebi ni diskriminacija starejših 
upravičencev v primerjavi z mlajšimi.  
 
V nadaljevanju izvedene ocene je Zagovornik ugotovil, da je brezplačno izobraževanje za 
osebe, stare 55 let ali več, in dodelitev digitalnega bona v višini 150 EUR po opravljenem tečaju 
spodbujevalni ukrep, ki pa ne izpolnjuje pogojev po 18. členu ZVarD. Tudi ukrep dodelitve 
digitalnega bona ’22 vsem osnovnošolcem (v zadnji triadi), dijakom in posameznikom s 
statusom študenta ne izpolnjuje teh pogojev.  
 
Za oceno prvega ukrepa (za starejše) je pomembno, da ga sestavljata dve ugodnosti, ki imata 
različna legitimna cilja, s tem da je druga ugodnost (denarni bon) vezana na koriščenje prve 
ugodnosti. Za oceno predpisa so bile ključne tudi presplošne in pomanjkljive določbe zakona, 
čeprav se je pripravljavec zavedal, da so sredstva za izvajanje ukrepov omejena in da bodo 
imele pomanjkljive določbe zakona posledice za izvedbo v praksi.  
 
Zagovornik je kot bistveno tako pri prvem kot drugem ukrepu ugotovil, da za namen uvedbe 
ukrepov podelitve digitalnega bona niso bile pripravljene analize, ki bi dokazovale manj ugoden 
položaj oseb, ki bi tak bon potrebovale. Poleg tega je ocenil oba ukrepa tudi kot neustrezna in 
ne nujna za doseganje sicer legitimnih ciljev.  
 
Pri sprejemanju zakonsko dopustnega spodbujevalnega ukrepa mora zakonodajalec slediti 
določbam ZVarD. To je treba upoštevati zlasti pri posebnih ukrepih, ki podeljujejo določeni 
kategoriji prebivalcev brezplačne ugodnosti oziroma denarne zneske, tudi v primeru 
namenskih digitalnih bonov. Dodeljevanje denarnih ugodnosti mora biti po zakonu utemeljeno 
na analizah, ki dokazujejo in upravičujejo dejansko potrebo po odpravi manj ugodnega 

                                                 
16 Ptujinfo: Zainteresiranih veliko, mest pa (pre)malo: Telefonska linija za digitalna izobraževanja sesuta, med 
čakajočimi zapele pesti, URL: https://ptujinfo.com/novica/politika-gospodarstvo/zainteresiranih-veliko-mest-pa-
premalo-telefonska-linija-za-digitalna.   
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položaja oseb z določeno osebno okoliščino (premoženjsko stanje). V nasprotnem primeru ne 
gre več za ugodnost, ki bi bila usmerjena k odpravi neenakosti upravičencev, ki so zaradi 
določene osebne okoliščine v manj ugodnem položaju.   
 
Glede na to je Zagovornik ugotovil, da spodbujevalni ukrepi iz Zakona o spodbujanju digitalne 
vključenosti ne izpolnjujejo pogojev po 18. členu ZVarD. Zagovornik bo na podlagi izvedene 
ocene skladno z 38. členom ZVarD na Vlado RS naslovil priporočilo pristojnim organom za 
spremembo zakona.  
 
 
 
Pripravila:  
Nika Stroligo Urankar          Miha Lobnik  
Svetovalka Zagovornika II                                        ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
        
 
 
 
    
Poslano: 
- zbirka dok. gradiva. 
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