
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Gospod Luka Mesec, minister

Štukljeva cesta 44 
1000 Ljubljana

E: gp.mddsz@gov.si        

Številka: 0700-50/2022/1
Datum: 10. 11. 2022

Zadeva: Priporočila Zagovornika načela enakosti k osnutku Predloga Zakona o 
dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (EVA 2022-2611-0014)

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je preučil osnutek predloga Zakona o dostopnosti 
do proizvodov in storitev za invalide (EVA 2022-2611-0014, v nadaljevanju: ZDPSI). 

Zagovornik na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) daje 
priporočila Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) kot 
pripravljavcu zakona.

Zagovornik MDDSZ priporoča, da: 

1. spremeni naslov ZDPSI v »Zakon o dostopnosti do nekaterih proizvodov in 
storitev«;

2. ZDPSI uskladi z obveznostmi zagotavljati dostopnosti proizvodov in storitev 
po pravu EU, Konvenciji o pravicah invalidov, Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah, Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov ter Zakonu o 
varstvu pred diskriminacijo; ta pravni okvir naj natančno obrazloži ter 
smiselno vključi v predlagane vsebinske rešitve (gl. naslednje točke);

3. v ZDPSI jasneje določi, da ta zakon dodatno ureja pravice potrošnikov tako, 
da ga poveže z drugimi že veljavnimi dolžnostmi ponudnikov zagotoviti 
dostopnost svojih proizvodov in storitev končnim potrošnikom ter s pravico 
zagotavljati enako obravnavanje potrošnikov (prepoved diskriminacije), ki 
vključuje dolžnost ponudnikov potrošniku zagotoviti razumne prilagoditve pri 
dostopu do dobrin in storitev (gl. tudi točke 1, 2, 5, 6 in 8 priporočila);

4. v ZDPSI termin »invalidi« nadomesti s terminom »osebe/ljudje z 
invalidnostmi« in kot upravičene potrošnike teh proizvodov in storitev vključi 
tudi osebe s funkcionalnimi omejitvami ter jih ustrezno opredeli;

5. v ZDPSI odpravi predlagane izjeme in dodatna prehodna obdobja za 
dostopnost teh proizvodov in storitev v razmerjih do končnega potrošnika, 
zlasti: 
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 za storitve zračnega, avtobusnega in vodnega potniškega prevoza, tudi 
za storitve mestnega, primestnega in regionalnega prevoza  (tretji 
odstavek 3. člena, prvi odstavek 8. člena);

 glede obveznosti mikropodjetij, da zagotavljajo dostopne storitve 
potrošnikom (drugi odstavek 4. člena);

 za samopostrežne terminale (tretji odstavek 42. člena) in
 ustrezno spremeni prehodne določbe v zakonu glede datuma začetka 

uporabe zakona tako, da bodo te jasno upoštevale, katere določbe 
terjajo dodatno prilagoditev ravnanja zavezancev;

6. v 22. členu ZDPSI določi vsa ključna merila za upravičene izjeme od zahtev po 
dostopnosti zaradi bistvene spremembe proizvodov ali prekomernega 
bremena; 

7. sprejme predpis o minimalnih zahtevah za dostopnost do vsega blaga in 
storitev za izvajanje petega odstavka 8. člena Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov; 

8. skladno z 29. členom Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve 
(Direktiva) jasneje uredi pravice potrošnikov, njihovih organizacij ter združenj 
do varstva v primerih kršitev zahtev po dostopnosti tako, da opredeli pravna 
sredstva, ki jih imajo na voljo, in omogoči njihovo sodelovanje v sodnih in 
upravnih postopkih. Višina načrtovanih glob za prekrške ne sme biti nižja od 
tistih, ki jo določa Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

Zagovornik prosi MDDSZ za pisni odziv v roku 20 dni od prejema teh priporočil.

S spoštovanjem,

     Miha Lobnik 
             ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Poslano:
- naslovniku (po e-pošti),
- zbirka dok. gradiva.

V vednost: 
- Vlada Republike Slovenije (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt@gov.si)
- Državni svet Republike Slovenije (gp@ds-rs.si)
- Državni zbor (gp@dz-rs.si) 
- Svet za invalide Republike Slovenije (svetzainvalide-rs.mddsz@gov.si)
- Varuh človekovih pravic (info@varuh-rs.si) 
- NSIOS (info@nsios.si) 
- Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. (zveza@soncek.org) 
- YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (yhd-drustvo@yhd-drustvo.si)
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Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika št. 0700-

50/2022/1
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA ŠT. 0700-50/2022/1

1.

Zagovornik MDDSZ priporoča, naj spremeni naslov ZDPSI v »Zakon o dostopnosti do 
nekaterih proizvodov in storitev«. 

ZDPSI v 3. členu, skladno z 2. členom Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve 
(Direktiva) ureja le dostopnost izbranih oziroma določenih dobrin oz. proizvodov in storitev 
na t.i. enotnem evropskem digitalnem trgu. Gre v prvi vrsti za proizvode, dobrine in storitve, 
ki se nanašajo na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in e-trgovino. ZDPSI ne ureja 
okvira dostopnosti vseh proizvodov, dobrin in storitev. Zato je naslov zakona neustrezen. 
Dostopnost mnogo širše in splošno ureja druga veljavna zakonodaja, zlasti Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Zagovornik priporoča, da se ožje področje urejanja 
jasno odrazi že v naslovu zakona (z besedo »nekaterih«,  Direktiva pa na več mestih 
uporablja tudi besedo »izbranih«).

V naslovu zakona ni smiselno navajati upravičencev, kot to ni primer pri Direktivi. Prav tako 
ni smiselno med upravičenci navajati le »invalidov«. 

Obrazložitev ZDPSI navaja, da "v Sloveniji živi okoli 170.000 invalidov ali 8,5 % celotne 
populacije. Če dodamo populacijo starejših (skoraj 20 % prebivalcev je starejših od 65 let) 
in družine z otroci (gibanje z vozički) vidimo, da se zahteve za te ranljive skupine vedno bolj 
povečujejo in glede na demografsko stanje ter staranje prebivalstva, bo ta trend le še 
naraščal."  

V točki 14 v 5. členu ZDPSI opredeli, kdo so invalidi, pri čemer je podoben, ne pa povsem 
enak opredelitvi v 3. členu ZIMI, ki naj bi predstavljal izpeljavo opredelitev oseb z 
invalidnostmi po Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI). ZDPSI torej uvaja novo različico 
definicije invalida. V slovenski zakonodaji je uporaba terminov že sicer izrazito neenotna in 
nedosledna, ZDPSI to neenotnost stopnjuje. Poleg izraza »invalidi« se uporablja tudi termin 
»prizadeti«, osebe »z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju« (Ustava Republike 
Slovenije v 52. členu kombinira vse tri izraze). V rabi je tudi izraz  osebe »z motnjami v 
duševnem zdravju«, osebe »z določenim hendikepom« (v slovenski različici direktive Sveta 
št. 78/2000/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu) »osebe/otroci/študenti s posebnimi potrebami« (npr. Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami), v uporabi je tudi termin »invalidne osebe« (npr. 
Zakon o socialnem varstvu), ki je sicer označevalen in zato neustrezen.

Rešitve v ZDPSI povzročajo negotovost o tem, na koga se kot upravičence nanaša zakon. 
Dodatno poglabljajo že doslej neenotno uporabo termina invalid v pravnem sistemu, ki se 
razlikuje od zakona do zakona, praviloma pa se nanaša (z izjemo ZIMI in morda Zakona o 
invalidskih organizacijah) na osebe s posebnim statusom invalida. Ker se v obrazložitvi 
navaja oceno, da v Sloveniji živi približno 8,5 % invalidov, gre za oceno, ki se očitno nanaša 
na ljudi s statusom invalida, ki imajo odločbo, s katero je bilo pretežno po medicinskem 
modelu ugotovljeno trajno (ne dolgotrajnejše) stanje invalidnost in opredeljuje specifične 
pravice in obveznosti posameznika. Skupno število ljudi z invalidnostmi naj bi po ocenah 
invalidskih organizacij v Sloveniji predstavljalo 13 odstotkov prebivalstva. Mnoge  osebe z 
invalidnostmi (npr. osebe, ki imajo disleksijo, nosijo močna očala, ne vidijo na eno oko, so 
naglušne, zaradi težav s hrbtenico potrebujejo prilagoditve pri delu ali težje hodijo, starejši, 
ki so obnemogli, ljudje z demenco) nimajo priznane nikakršne invalidnosti in takega statusa 
morda ne potrebujejo ali ne želijo imeti. Če bi ga želeli pridobiti, ga ne morejo, ker se o tem 
odloča po medicinskem modelu ugotavljanja invalidnosti ali po socialnem modelu, ne pa po 
modelu, ki temelji na človekovih pravicah. 
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Za določena področja družbenega življenja ti statusi ne obstajajo (npr. potrošniki) ali pa so 
zahtevana merila za take statuse neustrezna (npr. trajnost oviranosti, ugotovljeni odstotki 
okvarjenosti funkcij ipd.). 

Zagovornik priporoča, da se v ZDPSI uporabi termin »oseba z invalidnostmi«, ki je 
opisovalen in sledi izvirni terminologiji MKPI ter pravu EU (ki je zavezano spoštovati MKPI), 
ki uporablja tudi izraz »potrošniki z invalidnostmi«. Invalidnost je dejstvo, opisuje stanje 
oviranosti in ne lastnosti teh ljudi. 

Tak izraz tudi jasneje poudari, da obstaja več vrst oz. oblik invalidnosti. Izraz že uporablja 
novejša zakonodaja, npr. Zakon o motornih vozilih.1  Ključen je vsebinski poudarek:  jasen 
namen zakona mora biti vključiti med upravičence do dostopnosti najširši možen krog oseb, 
pri katerih lahko nastane invalidnost (več v točki 4 priporočila). 

Zagovornik priporoča, da se upravičencev v naslovu zakona ne navaja tudi zato, ker je med 
upravičence do koristi od dostopnosti treba vključiti tudi druge ljudi s funkcionalnimi 
omejitvami (več v točki 4).  

                                                  
1 Uradni list RS, št. 75/17, ZMV-1, glej 28. člen.
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2.

Zagovornik MDDSZ priporoča, naj ZDPSI uskladi z obveznostmi zagotavljati 
dostopnosti proizvodov in storitev po pravu EU, Konvenciji o pravicah invalidov, 
Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Zakonu o izenačevanju možnosti 
invalidov ter Zakonu o varstvu pred diskriminacijo; ta pravni okvir naj natančno 
obrazloži ter smiselno vključi v predlagane vsebinske rešitve (gl. naslednje točke).

Kot razloge za pripravo zakona se navaja prenos obveznosti iz Direktive. Podpreti velja 
prizadevanja, da država zagotavlja izvajanje prava EU na področju dostopnosti. Pristop pri 
pripravi ZDPSI pa ni celovit in sistematičen. Analiza oziroma ocena stanja v ZDPSI je 
pomanjkljiva. Veljavni pravni okvir, v katerega bi ZDPSI znatno posegel, je v obrazložitvi 
predstavljen necelovito. 

Zagovornik daje priporočilo predvsem zaradi zagotavljanja večje jasnosti in natančnosti pri 
urejanju pravic potrošnikov ter obveznosti podjetij s predpisi. Jasno mora biti razmerje med 
zapovedmi dostopnosti, enakega obravnavanja (prepovedi diskriminacije) ter 
zagotavljanjem polnega in enakega uživanja pravic ljudi z invalidnostmi in drugih 
funkcionalno oviranih ljudi, da se zagotovi skladnost z Ustavo RS, pravom EU, Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) ter Konvencijo o pravicah invalidov (MKPI).

Človekove pravice gredo vsakomur, so neodtujljive, nedeljive in medsebojno neločljivo 
povezane. To pomeni, da  jih ni dopustno obravnavati ločeno drugo od druge, da imajo 
načelno enako veljavo in ne morejo (smejo) biti vnaprej hierarhično razporejene. Tudi 
varstvo pravic ljudi z invalidnostmi je treba zato razumeti v tem okviru: številne določbe o 
posameznih človekovih pravicah se medsebojno podpirajo in dopolnjujejo. To ne velja le na 
ravni posameznih pravnih aktov (npr. znotraj določb prava EU), ampak je treba upoštevati 
določila o vseh človekovih pravicah, tudi tista v zavezujočem mednarodnem pravu, zlasti v 
EKČP ter MKPI. Hkrati je treba upoštevati tudi   določila, ki priznavajo in varujejo pravice v 
že veljavnih zakonih. Dostopnost je nujni pogoj oz. predpostavka za polno in enako 
uživanje številnih pravic vseh ljudi, tudi ljudi z invalidnostmi, po drugi strani pa temeljno 
presečno pravno načelo. Nedostopnost lahko učinkuje tako, da povzroča diskriminacijo, ki 
sodi v domet mnogih človekovih pravic, vanje neposredno in nedopustno posega ali jih celo 
onemogoča. 

Zahteve po dostopnosti so jasno zavarovane že v okviru prepovedi diskriminacije. Ustavno 
sodišče RS je že večkrat ugotovilo (posredno) diskriminacijo, tj. kršitev 14. člena Ustave 
RS, zaradi nedostopnosti,2 in to hkrati s kršitvami konkretnih človekovih pravic. Prepoved 
diskriminacije je tudi samostojna pravica, ki jo varuje Ustava RS, tudi v tistem delu, kolikor 
je sama podrobneje ne ureja (5. odstavek 15. člena Ustave RS). Prepoved diskriminacije 
oziroma pravica do enakega obravnavanja ima tudi učinek na tretje osebe (zasebnike) kot 
zavezance: varovana je tudi v primeru kršitev pravic potrošnikov pri dostopu do vseh dobrin 
in storitev, ki so namenjen javnosti, vključno s stanovanji, ki jih na trgu ponujajo zasebniki. 
To obveznost na tem področju družbenega življenja urejajo Zakon o varstvu pred 
diskriminacijo (ZVarD), pravo EU in mednarodno pravo. Te vsebinsko ključne povezave 
pravic ni v obrazložitvi in vsebini ZDPSI (urejanje povezave med dolžnostmi zagotavljati 
dostopnost in prepovedjo diskriminacije). 

To nakazuje na vprašljivo ustreznost predlaganih zakonodajnih rešitev ter pomeni pravno 
negotovost za uporabnike zakona (več v tč. 3 tega priporočila).

                                                  
2 V prvem primeru zaradi nedostopnosti pisanj (nezmožnosti uporabe brajice) za slepe v sodnih postopkih 
(zadeva U-I-146/07). Za diskriminacijo je že spoznalo tudi ureditev premajhne dostopnosti grajenega okolja oz. 
kot kršitev ugotovilo nezadovoljiv standard minimalne dostopnosti volišč (zadeva U-I-156/11).
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Protokol št. 12 k EKČP v 1. členu  splošno prepoveduje diskriminacijo glede uživanja 
katerekoli pravice, določene v notranjem pravu, ter ravnanja javnih oblasti.

Obrazložitveno poročilo Sveta Evrope k Protokolu št. 12 navaja, da bo veljal tudi za tista 
razmerja med zasebniki, ki naj bi jih država običajno urejala. To lahko vključuje "na primer 
samovoljno zavračanje dostopa do zaposlitve, dostopa do restavracij ali storitev, ki jih lahko 
fizične osebe dajo na voljo javnosti, kot so zdravstvena oskrba ali javne storitve, kot je 
oskrba s pitno vodo in električno energijo". Protokol št. 12 prepoveduje diskriminacijo v 
situacijah, ko posamezniki izvajajo funkcije, s katerimi lahko odločajo, kako se ponujajo 
javno dostopne dobrine in storitve, razen v povsem zasebnih razmerjih.3 Tako po ZVarD kot 
po EKČP prepoved diskriminacije velja tudi na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so 
na voljo javnosti. V tem oziru je pomembna sodba Evropskega sodišča za človekove 
pravice  (ESČP) v zadevi  Toplak in Mrak proti Sloveniji (pritožbi št. 3491/19 in 42545/19). 
ESČP je v tem primeru ugotovilo, da domača zakonodaja ne predvideva specifičnega 
pravnega sredstva s previdnostnim učinkom, s katerim bi pritožniki lahko zahtevali 
odškodnino za neizvedbo ukrepov za zagotovitev dostopnosti, ki bi jim omogočili udeležbo 
na glasovanju na dostopnem volišču.4 Tako nacionalno sodišče ni imelo pooblastila za 
dodelitev ustreznega pravnega sredstva za vnaprej. Sodišče je zato ugotovilo kršitev 13. 
člena EKČP, ki jamči pravico do učinkovitega pravnega sredstva v povezavi s 1. členom 12. 
Protokola k EKČP.5

Z vidika predmeta urejanja ZDPSI gre tudi za urejanje pravic oz. izpolnjevanje dolžnosti 
zagotoviti polno spoštovanje pravic ljudi z invalidnostmi in ljudi s funkcionalnimi omejitvami 
(npr. starejših) ter s tem spodbujati uporabo 21. (prepoved diskriminacije), 25. (pravica 
starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem 
življenju) in 26. člena (pravica invalidov do  ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, 
socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti) Listine EU o temeljnih 
pravicah (gl. tč. 103 preambule k Direktivi).

Urejanje dostopnosti izhaja tudi iz prevzetih obveznosti EU ter vseh držav članic spoštovati 
pravo MKPI, zlasti v njenem 9. členu (zahteve po dostopnosti), 5. členu (prepoved 
diskriminacije), 19. členu (neodvisno življenje in vključenost v skupnost) in 21. členu 
(pravica do sprejemanja in širjenja informacij in komunikacij) ter drugih, na primer, ko kot 
temeljno načelo zapoveduje "univerzalno oblikovanje". To  pomeni tako "oblikovanje 
proizvodov, okolja, programov in storitev, ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da bi ga 
bilo treba prilagajati ali posebej načrtovati". MKPI organe EU zavezuje od 22. 1. 2011 dalje, 
ko je začel učinkovati pristop EU kot celote k MKPI. V Sloveniji pa MKPI učinkuje že od 16. 
4. 2008. Pravni okvir MKPI v obrazložitvi ZDPSI ni natančneje predstavljen. Predstavljeni 
niso niti njeni relevantni členi, niti glede dostopnosti ne (gl. zgoraj). 

V celoti manjka njihova razlaga, razvidna iz prakse Odbora OZN za pravice oseb z 
invalidnostmi (Odbor). Ta praksa je pomembna in razvidna že iz stališč Odbora ob 
obravnavi poročila Slovenije6 (zaznane številne pomanjkljivosti). 

                                                  
3 Glej Priročnik o evropskem nediskriminacijskem pravu, str. 33, dostopno na https://www.zagovornik.si/wp-
content/uploads/2022/01/Prirocnik-o-evropskem-protidiskriminacijskem-pravu.pdf. Prevod priročnika je zagotovil 
Zagovornik.
4 K razjasnitvi tega vprašanja je prispeval tudi Zagovornik, ki je v navedeni zadevi zaradi širšega, 
panevropskega pomena primera interveniral kot tretja stranka sam in v okviru združenja Equinet, to pa povzema 
tudi obrazložitev sodbe.
5 O potrebni dodatni ureditvi učinkovitih pravnih sredstev z ZDPSI gl. 8 priporočilo.
6 Glej Sklepne ugotovitve Odbora OZN za pravice oseb z invalidnostmi glede uvodnega poročila Slovenije o 
izvajanju MKPI, sprejete na 386. seji 5. marca 2018 (CRPD/C/SVN/CO/1). Besedilo je v slovenskem jeziku 
dostopno v  Rednem letnem poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2018, str. 167 in naslednje, 
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/05/RS-Zagovornik-načela-enakosti-Redno-letno-poročilo-za-
leto-2018.pdf.
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Pomembna je tudi tista, ki izhaja iz obravnave individualnih pritožb (npr. vprašanje 
nedostopnosti samopostrežnih terminalov) ter iz zlasti razlaga iz splošnih komentarjev k 5. 
in 9. členu MKPI7 ter glede njune medsebojne povezave (več v točki 3 priporočila). 

Manjka tudi razlaga domačih organov oblasti (npr. zgoraj navedenih odločb Ustavnega 
sodišča RS). Normativna izpeljava ZDPSI (gl. točke 3, 5, 6 in 8 priporočila) vzbuja dvom, 
kaj je z vidika varstva človekovih pravic predmet urejanja. 

Pri urejanju v Direktivi in ZDPSI ne gre za celovito urejanje dostopnosti vseh proizvodov, 
dobrin in storitev. Glede na določila 3. člena ZDPSI gre za izbrane proizvode, dobrine in 
storitve, ki se nanašajo le na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in e-trgovino, to 
področje pa se šteje za posebej pomembno z vidika ciljev poenotenja t.i. trga digitalnih 
storitev v EU. To bi zato veljalo dosledno izpeljati tudi v naslovu zakona (gl. točko 1 
priporočila).

Kakšna je narava posamezne določbe Direktive je treba presojati po vsebini določbe 
oziroma možne omejitve posameznih pravic. Ni dovolj jasno, katere določbe Direktive (če 
ne vse) predstavljajo minimalni harmonizacijski okvir za urejanje t.i. enotnega trga digitalnih 
storitev. Ni obrazloženo, da lahko država določi zahtevnejši standard dostopnosti v korist 
pravic potrošnikov, npr. da med upravičene potrošnike lahko doda osebe s funkcionalnimi 
omejitvami (gl. točko 1 priporočila), ali da lahko uveljavlja tudi zahtevo po spoštovanju 
standarda grajene dostopnosti pri ponujanju teh dobrin in storitev (česar Direktiva ne 
zahteva). Prav tako ni pojasnjeno, katere rešitve Direktiva morda določa po načelu popolne 
(izčrpne ali maksimalne) harmonizacije. V takem primeru bi bile take rešitve v Direktivi
zavezujoče, odstopanja v smer morebitne strožje zaščite potrošnikov pa po 28. 6. 2025 ne 
bodo več dopustna (dotlej pa so). Direktiva sicer določa, da gre za odpravo in 
preprečevanje ovir za prost pretok teh proizvodov in storitev, ki nastajajo zaradi različnih 
zahtev glede dostopnosti v državah članicah, vendar gre hkrati tudi za urejanje pravic 
potrošnikov. Direktiva uveljavlja zahteve po dostopnosti v vsej verigi proizvajalcev, 
uvoznikov in dobaviteljev proizvodov in storitev in terja, da se v bodoče celo onemogoči 
promet z nedostopnimi proizvodi in storitvami. Po zgoraj navedenem datumu države 
takšnih zahtev ne bodo več smele postavljati same z morebitnimi strožjimi merili 
dostopnosti in bodo morale omogočiti prost trg vseh proizvodov in storitev, ki ustrezajo 
funkcionalnemu standardu dostopnosti proizvodov in storitev po Direktivi. Ta del Direktive je 
nedvomno postavil mejo morebitnemu strožjemu varovanju potrošnikov. Vrsta izjem od 
zahtev po dostopnosti kot tudi pomembnih vsebinskih poudarkov o dostopnosti v Direktivi je 
rezultat političnega procesa sprejemanja Direktive. Nekatere izjeme so očitno v Direktivi 
zato, ker ni bilo mogoče doseči soglasja za urejanje teh vprašanj. V celoti manjka analiza 
narave pravnih obveznosti Direktive glede tako pomembnih vprašanj kot je dopuščanje 
izjem pri ponujanju teh storitev mikropodjetij8 v povezavi z možnostjo individualnih izjem 
zaradi bistvene spremembe proizvodov ali prekomernega bremena (gl. več v točki 4 
priporočila). Direktiva na več mestih državam dopušča, da določijo dodatne izjeme od 
zahtev po dostopnosti, npr. podaljšajo prehodna obdobja. Država je standard dostopnosti 
na trgu teh dobrin in storitev po Direktivi dolžna zagotoviti najkasneje do 28. 6. 2025. Lahko 
pa ga uveljavi že prej.

ZDPSI ne ureja nekaterih bistvenih vidikov opredelitve položaja potrošnikov in obveznosti 
zavezancev in njihove razmejitve pravic, saj normativno sploh ne izpeljuje prilog k Direktivi 
(gl. točke 5, 6 in 7 priporočila). V nasprotju z zapovedmi Direktive manjkajo tudi določila 

                                                  
7 Glej General comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility CRPD/C/GC/2 10 ter General comment No.6 on 
equality and non-discrimination CRPD/C/GC/6, dostopno na https://www.ohchr.org/en/treaty-
bodies/crpd/general-comments. 
8 Mikropodjetje pomeni po Direktivi podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet, nižji od 2 
milijonov evrov, ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
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glede dolžnega urejanja pravnega varstva pravic potrošnikov (gl. točko 8 priporočila). 
Prenos Direktive tako ni popoln.

V Sloveniji določene zahteve po dostopnosti teh proizvodov in storitev v razmerju do 
potrošnikov že veljajo, tudi za vse gospodarske subjekte na trgu. Obrazložitev in normativni 
del ZDPSI nimata povezave s ključno že veljavno slovensko zakonodajo o dostopnosti. 
Bistvene zahteve o zagotavljanju dostopnosti teh storitev potrošnikom so namreč že 
urejene v 8., 14. in 16. členu Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Po 3. 
odstavku 8. člena ZIMI se ukrepi za odpravljanje ovir pri dostopnosti do blaga in storitev, ki 
so na voljo javnosti, nanašajo predvsem na: 

 dostopnost do informacijskih, komunikacijskih in drugih storitev ter 
pomoč v nujnih primerih, na odstranitev grajenih ovir v objektih, v katerih 
ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti,

 zagotovilo, da javni in zasebni subjekti, ki ponujajo blago in storitve, ki so 
na voljo javnosti, upoštevajo vse vidike njihove dostopnosti za invalide,

 to, da se pri ponujanju blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, če je to 
potrebno, zagotovijo primerna podpora, zlasti z drugo osebo (bralci, 
tolmači slovenskega znakovnega jezika), in oznake v brajici ter v lahko 
čitljivi in razumljivi obliki.

Po četrtem odstavku 8. člena ZIMI je navedene ukrepe treba zagotoviti, razen če javnim in 
zasebnim subjektom, ki ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti, ne nalagajo 
nesorazmernega bremena. Pri presoji, ali ukrep pomeni nesorazmerno breme, se 
upoštevajo zlasti velikost in viri javnega ali zasebnega subjekta, njegova narava, ocenjeni 
stroški, mogoče koristi od boljšega dostopa za invalide ter zgodovinske, kulturne, 
umetniške in arhitekturne vrednosti premičnin oziroma nepremičnin. Kršitve teh določb so 
opredeljene kot prekršek.

V 14. členu ZIMI posebej ureja tudi dostop do obveščenosti in njegovo razmerje do 
diskriminacije. Diskriminacija zaradi invalidnosti vključuje tudi onemogočanje sprotnega in 
enakovrednega dostopa do informacij, namenjenih javnosti, brez dodatnih stroškov za 
invalida, upoštevajoč pri tem načelo primerne oziroma razumne prilagoditve v invalidom 
dostopnih oblikah zapisov, jezikov in tehnologij, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti. V 
16. členu ZIMI ureja dostopnost javnih linijskih prevoz potnikov v cestnem prometu in linijski 
prevoz v mestnem prometu  (gl. točka 5).

ZDPSI odlaga začetek uporabe vseh določb zakona na skrajni rok za uveljavitev Direktive, 
uveljavlja številne možnosti določanja dodatnih izjem in podaljšuje prehodna obdobja na 
skrajne roke, za nekatere specifične storitve (samopostrežni terminali) celo v leto 2045. To 
je nekonsistentno, saj so za številne rešitve proizvode in storitve skrajni roki za zagotovitev 
njihove dostopnosti v razmerju do potrošnikov po domači zakonodaji že potekli. ZDPSI bi 
uvedel izjeme, kljub že veljavnim zahtevam ZIMI, npr. s področja regionalnega prometa, in 
bi s tem posegel v pridobljene pravice potrošnikov zahtevati dostopne tovrstne storitve. To 
bi pomenilo korak nazaj (regresijo pri varstvu položaja upravičencev). Postavlja se tudi 
vprašanje, ali bo treba katere rešitve v veljavni zakonodaji do 28. 6. 2025 prilagoditi in če 
da, katere. Zato je natančna preučitev pravne narave zahtev posameznih določb Direktive 
in součinkovanja domače zakonodaje ključna. 

ZDPSI bi lahko povzročil številne dodatne nejasnosti pri razumevanju pravnega položaja 
naslovnikov zakonov. Ni jasno kako vpliva na pravice potrošnikov in v čem bi morali 
ponudniki ponujanje teh dobrin in storitev prilagoditi do začetka uporabe ZDPSI. Odpira se 
vprašanje spoštovanja načela zaupanja v pravo. ZDPSI lahko močno vpliva tudi na 
izvrševanje veljavnih obveznosti zagotavljati dostopnost dobrin in storitev potrošnikom (gl. 
tudi točko 3 in 8 priporočila). 
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Zagovornik podpira, da ZDPSI vsebuje obveznost zagotavljati dostopnost grajenega okolja 
za ponujanje teh specifičnih dobrin in storitev (česar Direktiva ne zahteva, le dopušča). To 
je ena od redkih točk, kjer gredo predlagane rešitve prek minimalnega okvira Direktive, 
vendar takšne obveznosti vsebuje že veljavna zakonodaja, a zadnji osnutek ZDPSI v 
četrtem odstavku 3. člena napotuje le na predpise, ki urejajo graditev objektov. Trenutno 
nedostopne stavbe, ki so v javni rabi, v katerih se javnosti ponujajo dobrine in storitve, so 
lahko vse do rekonstrukcije skladne s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Vendar take 
stavbe lahko povzročajo nedostopnost dobrin in storitev vsem potrošnikom že v tem 
trenutku, kar ni v skladu z veljavnimi predpisi o dostopnosti (8. člen ZIMI). 

ZDPSI  ne vsebuje primerjalnega prikaza pravnih ureditev v drugih držav. Trditev iz 
obrazložitve, da "večina držav članic Evropske unije navedene direktive še ni prenesla v 
svoje pravne rede, primerjalni pregled ni mogoč" je neprepričljiv razlog za odsotnost 
predstavitve katerekoli ureditve. Obrazložitev večine rešitev k posameznim členom je ob 
tem prazna, saj le povzema, kaj se predlaga, ne pa tudi zakaj se kaj ureja na določen 
način. 

Pripravljavci zakonov so dolžni pripraviti celovit vpogled v posledice oziroma v predvidljive 
učinke posameznih rešitev zakonov ali politik na določene družbene skupine oz. na njihove 
pravice, denimo pravico do socialne varnosti, do najvišje dosegljive ravni zdravja, na 
svobodno izbiro poklica, delovno aktivnost, oskrbo in vključenost. 

Taka analiza učinkov  (t.i. presoja vplivov na enakopravnost, enake možnosti in enako 
obravnavo; ang. equality impact assesment) je obveza pripravljavcev zakonodajnih 
predlogov, ki izhaja iz 14. člena ZVarD.9 To velja tako glede željenih, kot tudi morebitnih 
naključnih (nehotenih) učinkov predlogov zakonov. 

Namen takih presoj je preprečiti, da zakoni ne bi imeli diskriminatornih učinkov in da ne bi 
poslabševali položajev najbolj za diskriminacijo in druge kršitve človekovih pravic in 
socialno izključevanje posebej ranljivih skupin ljudi. Taka presoja pokaže tudi, kako se 
načrtno spodbuja načelo enakega obravnavanja in enakih možnosti. 

Navedbe, da bo zakon izboljšal položaj »invalidov« v notranjem pravu, so vprašljive, saj ni 
pojasnjeno, v čem. Glede na veljavno ureditev bi bilo gotovo smiselno izpostaviti, da po 28. 
juniju 2025 načeloma na trgu sploh ne bo več dovoljeno ponujati nedostopnih dobrin in 
storitev. 

Navedeno  kaže, da ob pripravi ZDPSI takšna analiza ni bila opravljena, kar otežuje javno 
razpravo.  Če niso proučena življenjska in pravna razmerja, v katere posega zakon, ima to 
lahko konkretne negativne posledice za pravice potrošnikov z invalidnostmi ali 
funkcionalnimi omejitvami. 

Na nesistematičen pristop k urejanju in prenašanju obveznosti iz pravnega reda EU v 
notranje pravo je Zagovornik opozoril že v svojem  priporočilu glede Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (EPA: 1725 -
VIII).10 Z namenom zagotoviti jasno in nedvoumno urejanje položaja potrošnikov pri varstvu 
pred diskriminacijo nasploh je podal tudi priporočilo k predlogu novega Zakona o varstvu 
potrošnikov.11 Priporočili nista bili upoštevani.

                                                  
9 Glej besedilo predloga Zakona o varstvu pred diskriminacijo, obrazložitev k 14. členu. Dostopno na: 
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-
01/923b337bd0f7673182d920bf73d2fb404989746d297ccebbc0275efae74747a5
10 Gl. obrazložitev 2. in 3. priporočila. Dostopno na https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/.
11 Priporočilo pripravljavcu zakona, dano v letu 2021 je dostopno na https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-
2/. Ker pripravljavec priporočil ni upošteval, pa je Priporočilo zagovornik dal tudi Državnemu zboru v avgustu 
2022, dostopno na https://www.zagovornik.si/priporocila/.
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Ni jasno, katere rešitve ZDPSI prinaša na novo in se jim bodo subjekti, zlasti zavezanci, 
morali prilagoditi. 

Zaradi načrtovanega načina urejanja, kot je naslov zakona (tč.1), neobstoj povezav s 
ključnimi veljavnimi predpisi o dostopnosti (tč. 3), pa tudi zaradi pomanjkljive obrazložitve 
osnutka ZDPSI je zavezancem in upravičencem (potrošnikom), pa tudi nadzornim 
organom, brez zahtevne pravne razlage težko razumeti njihov pravni položaj. Ni jasno, 
kakšen je ta položaj v danem trenutku, kot tudi ne, v čem in kako so se morda dolžni 
prilagoditi novim zahtevam po dostopnosti do začetka uveljavitve zakona. To ni skladno z 
načeli jasnosti in določnosti pri urejanju s predpisi iz 2. člena Ustave RS. 

Nejasne so tudi druge določbe ZDPSI. Ta ne ureja meril za razčlenjevanje ugotavljanja 
nesorazmernosti bremen proizvajalcev in ponudnikov dobrin in storitev (čeprav jih v veliki 
meri urejata priloga VI Direktive, prav tako ZIMI) in to vprašanje prepušča podzakonskemu 
urejanju. ZDPSI ne določa podrobno, kaj pomenijo predvsem tisti vidiki ugotavljanja 
sorazmernosti, ki se nanašajo na pravico do dostopnosti in koristi dostopnosti za pravice 
ljudi z invalidnostmi in ljudi s funkcionalnimi omejitvami. To bi moralo biti bistveno za 
ustrezno razmejitev pravic potrošnikov in (ekonomskih) interesov proizvajalcev oz. 
ponudnikov dobrin in storitev (več v točki 5 priporočila). 

Namen te analize je prispevati k odpravi ključnih nejasnosti in preprečiti nekatere škodljive 
posledice predlaganih rešitev, vendar uvid v nabor pomanjkljivosti ni izčrpen, zato je 
potrebna podrobnejša analiza. Zagovornik zaradi razjasnitve pravic potrošnikov in 
obveznosti ponudnikov dobrin in storitev ter varstva pravice do enakega obravnavanja 
predlaga ključne dopolnitve osnutka predloga zakona v točkah 1 ter 3 – 8 tega priporočila z 
namenom zagotovitve učinkovitega zagotavljanja dostopnosti in enakega obravnavanja 
(preprečevanje diskriminacije).

Utemeljitev k 2. priporočilu se smiselno nanaša tudi na drug priporočila.
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3.

Zagovornik MDDSZ priporoča, naj v ZDPSI jasneje določi, da ta zakon dodatno ureja 
pravice potrošnikov tako, da ga poveže z drugimi že veljavnimi dolžnostmi 
ponudnikov zagotoviti dostopnost svojih proizvodov in storitev končnim 
potrošnikom ter s pravico zagotavljati enako obravnavanje potrošnikov (prepoved 
diskriminacije), ki vključuje dolžnost ponudnikov potrošniku zagotoviti razumne 
prilagoditve pri dostopu do dobrin in storitev (gl. tudi točke 1, 2, 5, 6 in 8 priporočila). 

To naj stori tako, da v ZDPSI neposredno uredi obveznost zagotavljati enako obravnavanje 
(spoštovati prepoved diskriminacije) ter zagotavljati razumne prilagoditve. Z vključevanjem 
urejanja prepovedi diskriminacije v ZDPSI naj se poudari, da so potrošniki, ne glede na 
določila o dostopnosti, ki učinkujejo abstraktno in za vnaprej in se nanašajo na skupine 
ljudi, varovani tudi s prepovedjo diskriminacije. To medsebojno razmerje je treba 
naslovnikom razjasniti. 

V ta namen naj se v besedilo ZDPSI v poglavje I. splošne določbe vključi nov člen z 
naslovom »(povezava z drugimi predpisi)” in naslednjim besedilom:

(1) »Ta zakon ne vpliva na vsebino pravic potrošnikov z invalidnostmi in funkcionalno 
oviranih potrošnikov ter na postopke varstva po zakonu, ki ureja o varstvo pred 
diskriminacijo in po zakonu, ki ureja izenačevanju možnosti ljudi z invalidnostmi. 
Uporabljajo se določbe tistega zakona, ki so zanje ugodnejše.

(2) Gospodarski subjekti so pri poslovanju dolžni zagotavljati enako obravnavanje vseh 
potrošnikov, ne glede na katero koli osebno okoliščino. Enako obravnavanje so 
dolžni zagotoviti glede dostopa do blaga, dobrin in storitev, digitalnih vsebin in 
digitalnih storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. 
To velja glede različnih vidikov obravnave potrošnikov, zlasti glede kakršnegakoli 
trženja in oglaševanja na trgu, pogojev dostopanja do dobrin, storitev in stanovanj, 
odplačnih ali neodplačnih, pogojev njihovega nudenja, vključno s ceno in plačilnimi 
pogoji, jamčevalnimi vidiki in pogojev prenehanja njihovega nudenja. 

(3) Pri poslovanju s potrošniki so prepovedane vse oblike diskriminacije: neposredna in 
posredna diskriminacija, navodila za diskriminacijo, kršitev razumne prilagoditve, 
nadlegovanje in spolno nadlegovanje, pozivanje k diskriminaciji in povračilni ukrepi 
(viktimizacija). 

(4) Zakon, ki ureja o varstvo pred diskriminacijo in zakon, ki ureja izenačevanju 
možnosti ljudi z invalidnostmi določata dopustne izjeme, ki ne predstavljajo 
diskriminacije.«

Predlagana dopolnitev v prvem odstavku je smiselna, da ni dilem glede odnosov 
specialnosti med zakoni, temveč, da je ključno vsebinsko merilo načelo razlage v prid 
pravicam. Podobni določbi sicer že vsebujeta tako 5. člen ZIMI kot 3. odstavek 2. člena 
ZVarD. Besedilo ZDPSI mora preprečiti vsako možnost nepravilne, zožujoče razlage pravic 
potrošnikov, zadostno jasnost pri urejanju pa potrebujejo zlasti tudi vsi zavezanci. 

Predlagana dopolnitev v 2-4 odstavku novega člena pomaga vsem naslovnikom razumeti 
kaj (ne glede na določbe o dostopnosti) predstavlja diskriminacijo. 

Diskriminacija zaradi katerekoli osebne okoliščine, npr. invalidnosti, zdravstvenega stanja, 
starosti, jezika idr., je po ZVarD že prepovedana ponudnikom dobrin in storitev z več 
vidikov: 

- glede uživanja katerihkoli človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali tudi če sporno 
ravnanje zgolj pade v njihov domet, ne le če gre že za poseg vanje (npr. proizvodi in 
storitve so lahko ključni za  dostop do informacij in možnosti širjenja informacij), 
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- glede pravic in obveznosti določenih z zakonom (pravice potrošnikov, ki so že 
urejene), 

- glede pravnih interesov in ugodnosti na različnih področjih družbenega življenja, 
izrecno tudi v zvezi z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno 
s stanovanji, in preskrbo z njimi (npr. ugodnosti, ki jih določenim skupinam 
potrošnikov ponudi podjetje).

Zahtevo po razumni prilagoditvi že urejata 8. in 14. člen ZIMI (ki nedosledno uporablja tudi 
termin primerna prilagoditev. Zahteva po razumni prilagoditvi jamči, da lahko potrošnik z 
invalidnostmi v posameznem konkretnem primeru od vseh ponudnikov dobrin in storitev, 
tudi mikropodjetij, zahteva razumno prilagoditev z namenom zagotoviti enakovreden dostop 
do proizvoda ali storitve. Neupravičena odklonitev take obveznosti, čeprav podjetju ne bi 
predstavljala nesorazmernega bremena, pomeni diskriminacijo (tako 5. člen MKPI in 14. 
člen ZIMI).

Direktiva se v preambuli sklicuje tudi na uresničevanje prepovedi diskriminacije v 21. členu 
Listine EU o temeljnih pravicah, vendar tega v normativnem delu podrobneje ne ureja. 
Razlog je pragmatičen, saj se države članice EU še niso uskladile glede sprejema 
sekundarne zakonodaje za harmonizacijo oziroma minimalno poenoten pristop k 
preprečevanju in odpravljanju diskriminacije zaradi invalidnosti na trgu dobrin in storitev, 
vključno s stanovanji, ter pri uživanju drugih pravic in storitev, npr. na področju socialne 
varnosti. Tako urejanje se sicer že dlje časa  načrtuje s t.i. horizontalno direktivo.12 Direktiva 
zato iz določene perspektive v EU ureja pravico do varstva potrošnikov do manj oviranega 
dostopa do teh proizvodov in storitev. 

5. člen MKPI ureja prepoved diskriminacije, a jo hkrati pomembno nadgrajuje v smeri 
razumevanja pravice do enakosti. Odbor za pravice oseb z invalidnostmi, ki nadzira izvajaje 
MKPI, v Splošnem komentarju št. 6 o enakosti in nediskriminaciji to določbo razlaga tako, 
da uvaja tudi nov model enakosti v okviru sodobne teorije enakosti: t.i. vključujočo enakost. 
Ta novi model enakosti presega tako formalno enakost (enakopravnost v vsebinskem in 
procesnem smislu), kot materialno (vsebinsko, izenačujočo) enakost. Priznava, da je treba 
vsa človeška bitja, ki so onemogočena (disabled) ali ne, priznati in opolnomočiti, da ne 
bodo izpostavljena (1) socialno-ekonomskim prikrajšanjem (»slabostim«), (2) stigmatizaciji, 
stereotipom, predsodkom in nasilju, (3) izključenosti iz članstva v družbenih skupinah in (4) 
obveznosti, da se asimilirajo in da zanikajo svojo različnost. Vse to so vprašanja 
spoštovanja človekovega dostojanstva.13

Pravni okvir za dolžnosti države pri urejanje dostopnosti določa zlasti 9. člen MKPI, z njim 
pa so poleg 5. člena povezane tudi druge določbe, mdr. 19., 21., 30. člen MKPI in drugi. 

Ključne poudarke v smislu standardov MKPI je z namenom razjasnitve obveznosti držav 
Odbor sprejel v Splošnem komentarju št. 2 k MKPI o dostopnosti.14 Dostopnost je temeljno 
načelo MKPI in je presečna tema, ki prežema vsa področja življenja. Ne zajema le 9. člena 
MKPI. Obveznost zagotoviti dostopnost velja vnaprej in za skupine ljudi,  zato jo je treba 
razumeti kot preventivno obveznost. Po začetku učinka MKPI je ta obveznost nepogojna 
(ang. unconditional, gl. tč. 25 ) za vse nove proizvode in storitve. Za tiste, ki pa ob 
zatečenem stanju še niso dostopni, pa terja postopno uveljavitev standardov dostopnosti 
(npr. omogoča prilagoditvena obdobja, zagotovitev bistvenih vidikov dostopnosti prej). 

                                                  
12 Glej 3. člen  Predloga direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 2181
13 Poudarki so povzeti po Theresia Degener v European human rights report issue 3 – 2019, Ensuring the rights 
of persons with disabilities to equality and non-discrimination in the European Union, European disability forum,  
str, 12, dostopno na http://www.edf-feph.org/other-publications.
14 Glej opombo 7.
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Razmerje med dostopnostjo in zapovedjo enakega obravnavanja (oz. nedostopnostjo in 
kršitvijo prepovedi diskriminacije) je izčrpneje pojasnil Splošni komentar Odbora št. 6 o 
diskriminaciji15. Vprašanje zahtev po dostopnosti in enakega obravnavanja nista identični, 
čeprav sta medsebojno tesno povezani in se lahko deloma prekrivata. 

Odbor v navedenem splošnem komentarju v tč. d poudarja, da sta dostopnost in zahteva 
po razumni prilagoditve dva različna koncepta:

 Dolžnosti dostopnosti se nanašajo na skupine ljudi in jih je treba izvajati postopoma 
(pozitiven trend), a brezpogojno; dostopnost ureja bodočo obravnavo ljudi 
abstraktno in vnaprej.

 Dolžnosti zagotoviti razumne prilagoditve so po drugi strani individualizirane glede 
na zahtevo potrošnika, veljajo takoj za vse pravice in so lahko omejene zaradi 
načela sorazmernosti. Te obveznosti torej učinkujejo od trenutka postavitve 
konkretne posamezne zahteve potrošnika po dostopnem proizvodu, ne vnaprej.

Ker postopno uveljavljanje dostopnosti v grajenem okolju, javnem prevozu in informacijsko-
komunikacijskih storitvah lahko traja, se lahko v tem času uporabi razumna prilagoditev kot 
sredstvo za zagotavljanje dostopa posamezniku, saj je to takojšnja dolžnost. 

Ustrezna in jasna normativna izpeljava te razmejitve v ZDPSI, bi vsem naslovnikom 
omogočila razumeti, da ti dve obveznosti soobstajata.

Pomanjkljiva dostopnost določenih proizvodov in storitev, toliko bolj njihova nedostopnost 
potrošnikom z invalidnostmi, lahko učinkuje kot neposredna ali posredna diskriminacija 
zaradi invalidnosti. Diskriminacija lahko obstaja denimo, tudi če žrtev še ni ali te niso 
določljive (npr. splošni pogoji poslovanja), tudi če bi neka praksa šele v prihodnosti 
povzročila slabše obravnavanje, prepovedna pa je tudi diskriminacije prek povezave zaradi 
invalidnosti (npr. žrtve so tudi svojci osebe z invalidnostjo, ker ne morejo skupaj uporabljati 
neke storitve). V ta namen Zakon o kolektivnih tožbah predvideva poseben varstveni 
zahtevek.

Oblike diskriminacije se v predlogu rešitve le našteva, ne pa tudi podrobneje ureja, enako 
velja tudi  za dopustne izjeme, ki ne predstavljajo diskriminacije. Merila so podobna kot tista
iz četrtega odstavka 8. člena ZIMI ter v prilogi VI Direktive. 

Zakonska ureditev mora biti zaradi narave in pomena urejanja tega področja družbenega 
življenja, ki se nanaša na najširši krog naslovnikov, dovolj jasna, nedvoumna in določna. 
Jasna mora biti do te mere, da je povprečen naslovnik teh določb, tudi prava nevešča 
oseba ali oseba z omejeno funkcionalno zmožnostjo (npr. slabo pismeni, osebe, ki ne znajo 
dobro slovenskega jezika, osebe z invalidnostmi, težavami v duševnem zdravju), sposobna 
sama razumeti svoj pravni položaj (obseg pravic in svojih obveznosti). To mora biti 
sposobna brez zahtevne pravne razlage ali hkratnega vnaprejšnjega poznavanja določb 
drugih zakonov, torej že na podlagi besedila zakona. To je pomembno, saj so omejeno kot 
poslovno sposobni potrošniki sposobni nastopati tudi otroci. 

Zagovornik je smiselno podobno priporočilo, vključno z osnutkom možnega besedila 
konkretnih določb za urejanje, dal že k predlogu novega Zakona o varstvu potrošnikov (gl. 
opombo 11, zlasti predlog novega 3.) in 4.) odstavka 6. člena osnutka novega ZVPot-1). V 
njem je predlagal, da se opredeli ključne zahteve po dostopnosti dobrin in storitev 
potrošnikom, enakem obravnavanju, oblikah prepovedane diskriminacije, vključno z 

                                                  
15 Dostopno na 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en.
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zahtevo po razumni prilagoditvi, to pa deloma kombinira z napotitvijo na druge določbe v 
veljavni zakonodaji (ZVarD in ZIMI). Priporočilo ni bilo upoštevano. 

4.

Zagovornik MDDSZ priporoča, naj v ZDPSI termin »invalidi« nadomesti z terminom 
»osebe/ljudje z invalidnostmi« in kot upravičene potrošnike teh proizvodov in 
storitev vključi tudi osebe s funkcionalnimi omejitvami ter jih ustrezno opredeli.

V ta namen naj se v prvem odstavku 1. člena besedo »invalide oziroma invalidke« zamenja 
z besedo »ljudi (varianta: osebe) z invalidnostmi« ter doda besedilo »in osebe s 
funkcionalnimi omejitvami«. V zvezi s terminom invalid je potrebna tudi redakcijska 
uskladitev ostalih določb ZDPSI.

Opredelitev osebe s funkcionalnimi omejitvami, naj se skladno z vsebino Direktive določi v 
5. členu zakona  v novi točki. Zagovornik predlaga, da se za opredelitev oseb s funkcijskimi 
omejitvami uporabi vsebino 4. točke preambule Direktive in da zajema na primer starejše 
osebe, nosečnice ali osebe, ki potujejo s prtljago. Ob tem in ob zamenjavi izraza »invalid« z 
»oseba z invalidnostmi« naj se točke skladno z abecednim vrstnim redom ustrezno 
preštevilčijo.

Predlagani način urejanja, kdo so upravičenci po ZDPSI ustvarja nepotrebne terminološke 
in pravne nejasnosti ter neskladje s pravom EU ter pravom MKPI. 

Po MKPI so z zapovedmi o dostopnosti varovane vse osebe z invalidnostmi. Pravo EU ne 
ustvarja drugačnega poimenovanja teh oseb in ne varuje drugih skupin ljudi. V drugih 
jezikovnih različicah pravo EU (tudi Direktiva)  praviloma uporablja izraz »osebe z 
invalidnostmi«. Slovenski prevodi besedil prava EU glede tega niso dosledni (gl. prejšnjo 
točko). Tudi razumevanje invalidnosti se v pravu EU spreminja in usklajuje z MKPI (kar je 
posledica ratifikacije MKPI s strani EU ter prakse Sodišča EU) in ne obratno. Države 
članice pri prenosu Direktive nimajo širokega polja presoje za določanje, na koga se 
nanašajo pravice ljudi po MKPI ali po Direktivi, saj gre za isto skupino oseb.

Opredelitev invalidov v ZDPSI sicer pretežno sledi tisti v ZIMI, a je vendarle nekoliko 
prirejena, predvsem glede na opredelitev invalidnosti v MKPI. Slovenski prevod MKPI je na 
tej točki, pri opredelitvi invalidnosti, problematičen.16 Ni torej utemeljeno, da bi v ZDPSI 
ustvarili novo opredelitev invalidov, ki se razlikuje od tistih, ki so že v zakonodaji. Po drugi 
strani pa predlagana opredelitev ustreza opredelitvi oseb z invalidnostmi. Zagovornik zato 
priporoča, da se opusti termin »invalid« in da se za navedeno skupino ljudi uporablja 
enoten opisni termin »osebe z invalidnostmi« (gl. točka 2 priporočila). 

Zagovornik priporoča tudi, da se med upravičence vključi tudi osebe s funkcionalnimi 
omejitvami. Direktiva to omogoča, čeprav tega ne zapoveduje.

Kot izhaja iz 4. točke preambule Direktive "bi ta direktiva koristila tudi drugim osebam s 
funkcijskimi omejitvami, kot so starejše osebe, nosečnice ali osebe, ki potujejo s prtljago. 
Koncept „oseb s funkcijskimi omejitvami“, kot je določen v tej direktivi, vključuje osebe s 
kakršnimi koli telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, ali drugimi trajnimi ali začasnimi oslabitvami zmogljivosti človeškega 
telesa, ki v povezavi z različnimi ovirami zmanjšajo njihov dostop do proizvodov in storitev, 
zaradi česar bi bilo treba navedene proizvode in storitve prilagoditi njihovim posebnim 
potrebam." 

                                                  
16 Gl. zaskrbljenost odbora glede prevoda MKPI v tč. 4 (c), ter priporočilo, da se zagotovi točnost prevoda v tč. 5 
(b), gl. opombo št. 5. 
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V normativnem delu Direktiva to ureja le za vnaprej za Evropsko komisijo. 

Direktiva  v sedmem odstavku 14. člena ureja možnost sprejemanja delegiranih aktov za 
dopolnitev Priloge VI, "da se podrobno opredeli ustrezna merila, ki jih mora gospodarski 
subjekt upoštevati pri oceni glede tehtanja morebitnih prekomernih bremen ponudnikov 
dobrin in storitev. Komisija pri podrobni opredelitvi zadevnih meril ne upošteva le morebitnih 
koristi za invalide, temveč tudi koristi za osebe s funkcijskimi omejitvami." To utrjuje 
spoznanje, da imajo koristi od dostopnosti tako ali drugače vsi ljudje, saj se vsakdo lahko v 
življenju znajde v okoliščinah, ko ima dostopnost zanj poseben pomen. 

Dopolnitev narekujejo druge notranje in prevzete mednarodne obveznosti Slovenije (gl. 
točko 2). Dostopnost je poleg prepovedi diskriminacije povezana tudi s pravico do 
neodvisnega življenja (ki vključuje možnosti izbire). Ta pa gre tudi starejšim, kot to izhaja iz 
Madridske deklaracije in Mednarodnega akcijskega načrta o staranju17 ter načela 
neodvisnosti, kot ga razčlenjujejo Načela združenih narodov o starejših,18 To izhaja tudi iz 
vsebine 2. alineje tč. b) 23. člena Evropske socialne listine, čeprav se ta nanaša v glavnem 
na način namestitve. Slovenija je v OZN ena od zagovornic nedvoumnega priznanja 
človekovih pravic starejšim in njihovega dodatnega zavarovanja z mednarodnim pravom. 
Zato je toliko bolj na mestu, da ključne pravice starejšim država priznava, spoštuje in varuje 
tudi pri svojem delovanju navznoter. 

Obrazložitev ZDPSI navaja, da se potrebe in zahteve po dostopnosti za ranljive skupine 
povečujejo in  da se bo ta trend stopnjeval.  Vendar to v ZDPSI nima normativnih posledic, 
koristi od dostopnosti naj bi bile zanje le nekakšni stranski učinki, ne pa tudi eden od 
namenov ureditve s praktičnimi posledicami (npr. z dostopom do pravnih sredstev, gl. točka 
8 priporočila).

Predlagana rešitev v ZDPSI ima pomembne konkretne učinke, saj so od vprašanja, kdo so 
upravičenci (opredelitev upravičenih potrošnikov), odvisna tudi vsebinska vprašanja obsega 
obveznosti zavezancev, zlasti glede tehtanja sorazmernosti ukrepov za zagotavljanje 
dostopnosti z vidika morebitnega nesorazmernega bremena za posameznega zavezanca. 
Na drugi strani tehtnice so namreč koristi za dejanske, potencialne potrošnike in širšo 
družbo, tudi z vidika družbene vključenosti. Glede tega je treba ugotoviti pomen oblik 
posameznih načinov zagotavljanja dostopnosti, npr. glede grajenega okolja (glej navedbe o 
funkcionalno oviranih) ali do informacij v t.i. lahkem branju, kar ustreza formulaciji lahko 
berljivih in razumljivih besedil. Ob tem se zastavlja vprašanje, kdo ima koristi od takih 
dostopnih informacij. Lahko branje ni namenjeno le osebam z intelektualnimi in 
psihosocialnimi invalidnostmi ali dolgotrajno bolnim, ampak koristi tudi otrokom, ljudem, ki 
težje berejo ali ne znajo dobro jezika. Iz podatkov v obrazložitvi predloga Resolucije o 
nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–202519 izhaja, da ima v Sloveniji kar 
tretjina prebivalcev med 16. in 65. letom tako nizko raven besedilnih spretnosti, da jih to 
ovira pri delu in vključevanju v družbo, brati pa so sposobni le kratka in preprosta besedila.

Postavlja se tudi vprašanje ugotavljanja števila potrošnikov z invalidnostmi, ki naj bi imeli od 
tega korist. Ni mogoče spregledati praks, ki za ugotavljanje invalidnosti terjajo predložitev 
dokazil o statusu invalida (npr. prilagoditve dostopnosti posameznih načinov volitev, 
prilagoditve delovnega mesta), namesto ugotavljanja dejstva invalidnosti. Številne osebe z 
invalidnostmi nimajo priznanega statusa invalidnosti (gl. točka 3 priporočila). 

                                                  
17 »International Action Plan on Ageing« iz leta 2002 neodvisno življenje starejših omenja na več mestih. 
Dostopno na https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-en.pdf.
18 Načela združenih narodov o starejših, ki jih je sprejela Generalna skupščina OZN v resoluciji št. 46/91, 16. 12. 
1991. Dostopno na https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/olderpersons.aspx. Gl. 6. točko o 
načelu neodvisnosti.
19 Uradni list RS, št. 94/21, gl. 4 odstavek v poglavju 1.1.2 Jezikovno izobraževanje.
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Administrativni razlogi (npr. enostavnost dokazovanja s Evropsko kartico ugodnosti za 
invalide ali posameznimi odločbami o invalidnosti) za predlagane rešitve ne smejo odtehtati 
vsebinskih pomislekov. Toliko bolj, ker je večina statusov invalida ali dokazovanje za 
potrebe uveljavljanja ugodnosti po vsebini namenjena uveljavljanju drugih pravic in 
interesov, ne pa zahtevi po izpolnjevanju minimalnega standarda dostopnosti.

Zahteva po dostopnosti po svojem bistvu zahteva t.i. univerzalno oblikovanje, ki mora biti 
namenjeno vsem ljudem. Ugotavljanje invalidnosti posameznega potrošnika (kar je občutljiv 
osebni podatek), razen v primeru dodatnega zagotavljanja razumne prilagoditve v 
individualnem primeru, ne sme biti dopustna niti z vidika pravice do varstva osebnih 
podatkov. 
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5.

Zagovornik MDDSZ priporoča, da v ZDPSI odpravi predlagane izjeme in dodatna 
prehodna obdobja za dostopnost teh proizvodov in storitev v razmerjih do končnega 
potrošnika, zlasti: 
• za storitve zračnega, avtobusnega in vodnega potniškega prevoza, tudi za 

storitve mestnega, primestnega in regionalnega prevoza  (tretji odstavek 3. 
člena, prvi odstavek 8. člena);

• glede obveznosti mikropodjetij, da zagotavljajo dostopne storitve 
potrošnikom (drugi odstavek 4. člena);

• za samopostrežne terminale (tretji odstavek 42. člena) ter
• ustrezno spremeni prehodne določbe k zakonu glede datuma začetka uporabe 

zakona tako, da bodo te jasno upoštevale katere določbe terjajo dodatno 
prilagoditev ravnanja zavezancev.

To priporočilo poudarja spoštovanje načela zaupanja v pravo ter prepoved regresije pri 
uživanju pravic, saj bi predlagani način urejanja lahko posegel v razmerja, ki so že urejena 
(gl. točki 2 in 3).

Direktiva državi na več mestih daje možnost določitve izjem, teh pa države niso dolžne 
uveljaviti. Ali jih bodo, ni zgolj v polju proste presoje, ampak je odvisno od pravnega okvira, 
tudi upoštevanja drugih pravnih aktov, npr. MKPI in veljavne zakonodaje. Tam, kjer 
Direktiva vsebinsko določa le posamezne minimalne zahteve, velja splošno načelo, da 
imajo države možnost, da uvedejo ali obdržijo za pravice ljudi ugodnejše določbe. V teh 
situacijah izvajanje Direktive kot minimalnega okvirja ne sme biti povod za morebitno 
nazadovanje glede na trenutno pravno ureditev.  Tudi sicer velja načelo, da je treba izjeme 
od zapovedi varstva pravic (potrošnikov) uvajati in razlagati zožujoče, zlasti, ko 
nedostopnost že predstavlja diskriminacijo zaradi invalidnosti pri dostopu do neke dobrine 
in storitve ali celo pri uživanju človekovih pravic (gl. tč. 3 in 6 priporočila). 

Načelo Direktive, da je treba odpraviti in preprečiti ovire za prost pretok proizvodov in 
storitev zaradi domačih zahtev po dostopnosti, ni ključno splošno načelo pri celotnem 
urejanju Direktive, ampak se nanaša le na tiste določbe Direktive in življenjske situacije, 
kjer nacionalna zahteva po dostopnosti predstavlja oviro za prost pretok blaga in storitev, 
npr. morebitno preprečevanje ponujanja dobrin in storitev na trgu posamezne države. 
Kakršnakoli domača zahteva po dostopnosti dobrin in storitev za končne potrošnike pa 
takšne ovire še ne predstavlja (gl. v nadaljevanju). Za pravice potrošnikov zožujoča razlaga 
tako ni dopustna niti glede na načelo, da je treba zahteve po dostopnosti uvesti na način, ki 
bo čim manj obremenjujoč za gospodarske subjekte.

Za vsebino obveznosti uveljaviti zahteve po dostopnosti na trgu dobrin in storitev je 
pomemben časovni kontekst prevzetih pravnih obveznosti. Slovenija je MKPI ratificirala 
med prvimi državami v EU in je zato z vidika spoštovanja MKPI v drugačnem pravnem 
položaju kot tiste države članice, ki so jo ratificirale bistveno kasneje (npr. Nizozemska 
junija 2017, Irska marca 2018). Tudi preambula Direktive v 5. točki omenja, da bo do 
pravne uveljavitve MKPI šele prišlo. V nekaterih državah članicah EU (razen vprašanj, ki jih 
je uredilo pravo EU, npr. glede dostopnosti prometa, nekaterih audiovizualnih storitev ipd.) 
doslej še ni bila uveljavljena nobena zahteva po dostopnosti dobrin in storitev potrošnikom. 
Prav tako ponekod še vedno ne velja niti prepoved diskriminacije potrošnikov zaradi 
invalidnosti pri dostopu do dobrin in storitev. Diskriminacija zaradi katerekoli osebne 
okoliščine pri dostopu do dobrin in storitev ter stanovanj pa je v Sloveniji nedvoumno 
prepovedana od leta 2004, tj. od uveljavitve nekdanjega Zakona o uresničevanju načela 
enakega obravnavanja. Slovenija je celovite zahteve po dostopnosti z ZIMI podrobneje 
uveljavila decembra 2010. 
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Načelu progresivnega zagotavljanja dostopnosti iz 9. člena MKPI je sorodno že starejše 
načelo progresivnega zagotavljanja čedalje višje ravni socialnih pravic (npr. zaradi novih 
možnosti, ki jih ponuja razvoj tehnologij ipd.). Skladno z obveznostmi iz 2. člena 
Mednarodnega pakta o ekonomskih in socialnih pravicah (MPESKP) je država dolžna »v 
največji mogoči meri izkoristiti vire, s katerimi razpolaga in z vsemi ustreznimi sredstvi, 
vštevši zlasti zakonodajne ukrepe, skrbeti, da bi bilo postopoma doseženo (po)polno 
uresničenje pravic”;

MPESKP vsebuje tudi prepoved diskriminacije, ki se tolmači tudi na način, da vsebuje 
načelo primarnega zagotavljanja največjega možnega obsega pravic za tiste iz najbolj 
marginaliziranih in ranljivih družbenih skupin (od tod tudi pristop v Direktivi »najprej pomisli 
na male«, gl. tč. 65 preambule). Po MPESKP je država za učinkovito zaščito pravic dolžna 
uveljaviti prepoved diskriminacije tudi v zasebnem sektorju.20

Nerazumljivo je, da v takšnem pravnem položaju in glede na vsebino veljavnega ZIMI, 
ZVarD in zgoraj navedenih določb mednarodnega prava in prava EU pripravljavec ne bi 
ohranil veljavne ravni varstva pravice do dostopnosti v neposrednem razmerju do 
potrošnikov (in da tega ne bi obrazložil). Vseeno pa načrtuje izjeme od obveze zagotavljati 
dostopnost za posamezne storitve ter (glede na veljavno pravo) določa nova dodatna 
(maksimalna) prehodna obdobja za zagotovitev dostopnosti za posamezne proizvode in 
storitve. Bistvene zahteve po njihovi dostopnosti za potrošnike so že urejene glede 
njihovega končnega ponujanja strankam oz. oskrbe z njimi (ne pa zahtev po dostopnosti v 
vsej verigi proizvodnje in trga oz. prepovedi prometa z nedostopnimi). Tam kjer so pravice 
potrošnikov že jasno urejene, regresija, to je poseganje v že zavarovani položaj potrošnikov 
ni dopustna. To izhaja iz obveznosti po 9. členu MKPI, ki terja postopno vse večjo 
dostopnost, po 2. členu MPESKP, pa tudi po 2. členu Ustave RS, ki med temeljna načela 
pravne države šteje načelo zaupanja v pravo. 

Zastavlja se tudi vprašanje posega v pridobljene pravice (2. odstavek 155. člena Ustave 
RS). Vsaka morda dopustna izjema mora biti natančno utemeljena, sicer gre za arbitrarno 
neenako varstvo pravic. Nekaj primerov, vendar ne izčrpno Zagovornik navaja v 
nadaljevanju.

ZIMI v 8. členu ne razločuje med vrstami blaga in storitev, ki so na voljo javnosti, niti po tipu 
teh storitev (ali so javne ali zasebne, se ponujajo na trgu, so plačljive ali ne), niti po 
zavezancih. To pomeni, da dostopnost zahteva splošno in zelo široko glede vseh dobrin in 
storitev na trgu, torej tudi za s t.i. digitalnim trgom povezane dobrine in storitve. Ureja tudi 
zahtevo po dostopnosti za turistične storitve, pametne gospodinjske (in druge) aparate, ki 
omogočajo upravljanje in delovanje npr. t.i. interneta stvari, storitve telemedicine in podpore 
e-zdravstvu, e-dolgotrajni oskrbi. Navedenega Direktiva in ZDPSI sicer ne urejata. Ni videti, 
v čem 8. člen ZIMI že ne bi urejal tudi dostopnosti spletišč namenjenih potrošnikom in 
storitev e-trgovine vseh podjetij (ne glede na velikost), zlasti kadar se ta postavljajo oz. 
omogočajo na novo. Zahteva po dostopnosti iz 9. člena MKPI (gl. splošne komentarje 
Odbora, več v točki 3 priporočila) učinkuje takoj (in nepogojno), drugo vprašanje pa je, kako 
premostiti obstoječe stanje nedostopnosti (že obstoječi pogoji ponujanja posameznih dobrin 
in storitev). 

ZIMI je uredil tudi ta vprašanja. Skrajni roki za zagotovitev dostopnosti vseh teh storitev po 
ZIMI so že potekli. Po prvem odstavku 38. člena ZIMI je rok za primerno prilagoditev 

                                                  
20 Na primer v zvezi z dostopnostjo stanovanj. Glej Splošni komentar Odbora št. 20 Non-discrimination in 
economic, social and cultural rights, str.4, tč.11, dostopno na 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=1
1. 
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dostopnosti do vsega blaga in storitev, ki so na voljo javnosti iz 8. člena tega zakona največ 
pet let od začetka veljavnosti tega zakona. Ta rok se je iztekel decembra 2015. 
V 42. členu ZDPSI predlaga podaljšanje rokov za dostopnost, tudi glede končne oskrbe 
potrošnikov, čeprav so ti po notranjem pravu že potekli. To je nekonsistentno in ustvarja 
medsebojno nasprotje med zakoni in s tem nasprotuje pravni varnosti ter zaupanju v pravo. 
Učinek in razlogi za podaljševanje rokov za ta del obveznosti ponudnikov teh izbranih 
proizvodov in storitev niso obrazloženi, čeprav bi učinkovali kot nepričakovan suspenz 
pravic potrošnikov glede nekaterih dobrin in storitev (paradoksalno za tiste, za katere so se 
države v EU uspele dogovoriti, da bi morale postati dostopne, saj se za druge niso). 

ZDPSI dostopnost nekaterih storitev zamika v zelo oddaljeno prihodnost, v primeru 
samopostrežnih terminalov celo v leto 2045 (tretji odstavek 42. člena). To je v nasprotju z 
določbami ZIMI (nekonsistentnost, gl. zgoraj), hkrati pa lahko pomeni neutemeljen odpustek 
zavezancem, saj bi ta veljal še skoraj 37 let po uveljavitvi MKPI in 30 let po skrajnem roku 
za zagotovitev njihove dostopnosti po ZIMI. 

Ureditev je očitno sporna z vidika MKPI. Iz že starejše  prakse Odbora MKPI ob obravnavi 
pritožb po protokolu k MKPI jasno izhaja, da nedostopni potrošniški terminali in sicer 
bankomati, ki jih potrebuje in uporablja najširši krog ljudi, pomenijo kršitev zahtev po 
dostopnosti po 9. členu MKPI21 za ljudi z invalidnostmi.

V tretjem odstavku 3. člena ZDPSI zahteva dostopnost storitev zračnega, avtobusnega in 
vodnega potniškega prevoza, razen storitev mestnega, primestnega in regionalnega 
prevoza, kjer predlaga uvedbo izjeme. Podobno rešitev, ki od vseh vidikov zagotavljanja 
dostopnosti izključuje te storitve, vsebuje prvi odstavek 8. člena ZDPSI. To Direktiva sicer 
dopušča. ZIMI pa ne pozna razlikovanja glede prevoznih storitev na mestni, obmestni in 
regionalni ravni, ampak tudi zanje zahteva dostopnost. 

To velja že v okviru razlage, kaj je storitev po 8. členu ZIMI, ki ureja dostopnost vseh dobrin 
in storitev (npr. glede prevoznih storitev, ki niso del javne mreže, npr. taksijev in shuttlov, 
glede zasebnih prevoznih podjetij). Enako pa velja tudi glede izrecnih določb o javnem 
prevozu, kar ureja 16. člen ZIMI. Ta določa, da morata država in občina pri upravljanju 
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu in linijski prevoz 
v mestnem prometu zagotoviti tako, da izvajalci opravljajo prevoz v okviru javnih služb z 
avtobusi, ki so dostopni gibalno in senzorno oviranim invalidom ter da nudijo informacijo o 
možnosti uporabe teh dveh javnih služb v invalidom prilagojenih oblikah. Po 4. odstavku 38. 
člena ZIMI je rok za primerno prilagoditev avtobusov za prevoz potnikov v cestnem prometu 
na način, da se bo invalidom zagotovila dostopnost iz 16. člena tega zakona, največ deset 
let od začetka veljavnosti tega zakona. Ta rok se je iztekel v decembru 2020. 

Vprašljivo je, zakaj naj bi skladno z Direktivo uredili le dostopnost potrošniških bančnih 
storitev, ne pa tudi gospodarskih bančnih storitev. Upoštevati je treba tudi življenjske 
situacije, ko oseba z invalidnostjo ne nastopa kot potrošnik, ampak kot podjetnik, 
uslužbenec nekega podjetja v finančnem sektorju, npr. v banki. V primeru neupravičenega 
nezagotavljanja dostopnosti teh delovnih mest in teh delovnih nalog opravljanja storitev 
potrošnikom (razen kolikor velja zahteva po razumni prilagoditvi) bi to lahko pomenilo 
kršitev t.i. okvirne direktive 2000/78/EC o zaposlovanju in delu. Smiselno enako velja za 
vprašanja dostopnosti storitev mikropodjetij. Ni jasno, ali in če, zakaj naj bi se pri 
potrošniških bančnih storitvah z ZDPSI do leta 2045 lahko izključevalo zahtevo po 
dostopnosti storitev samopostrežnih terminalov (bankomati), če pa bi to kršilo MKPI. 

                                                  
21 Glej odločitev Odbora v zadevi Szilvia Nyusti and Péter Takács proti Madžarski (Communication No. 1/2010, 
2013). Odločitev se zadovolji z ugotovitvijo kršitve 9. člena, o kršitvi prepovedi diskriminacije po 5. členu se 
Odbor ni izrekel.



21

Natančno je treba preučiti pravno naravo določb Direktive, ki ureja vprašanje obveznosti 
mikropdjetij, ki zagotavljajo storitve.  
ZDPSI v drugem odstavku 4. člena ta podjetja skuša izključiti iz vseh (katerihkoli) 
obveznosti zagotavljati dostopnost, tudi tistih do končnih potrošnikov.

Vprašanje je, ali Direktiva v petem odstavku 4. člena morda po načelu popolne (izčrpne ali 
maksimalne) harmonizacije terja neuveljavitev oz. odpravo prav vseh pravnih zahtev po 
dostopnosti storitev mikropodjetij, ali ne. To v predlogu ZDPSI ni obrazloženo. Taka, sicer 
jezikovno možna razlaga Direktive ni skladna z namenom predlagateljice, to je Evropske 
komisije. V prvotnem predlogu besedila Direktive te rešitve ni bilo, predlagateljica pa je 
zavrnitev pavšalnega izvzetja mikropdjetij celo izrecno obrazložila in utemeljila z načelom 
sorazmernosti.22 Za pravice potrošnikov zožujoča razlaga bi vzpostavila dvom o skladnosti 
z MKPI ter načelom zaupanja v pravo po 2. členu Ustave RS ali celo primarnim pravom EU. 

Problem bi bil, če bi taka izjema veljala v delu, ki se nanaša na zahteve po dostopnosti pri 
(končni) oskrbi z dobrinami in storitvami potrošnikom.23 Torej ne gre za dvom glede 
izključevanja vseh, zlasti daljnosežnejših obveznosti mikropdjetij kot je zagotavljati 
dostopnost v celotni tržni verigi, npr. storitve za uvoznike in distributerje, glede splošne 
prepovedi oziroma onemogočanja ponujanja nedostopnih storitev, ali glede bremen 
izdelovanja vnaprejšnje ocene sorazmernosti in obveščanja glede izpolnjevanja zahtev 
glede dostopnosti. Možna in bolj sistemsko skladna je razlaga, da Direktiva takšno izjemo 
za mikropodjetja glede tovrstnih storitev le dopušča, ne pa tudi zapoveduje (minimalna 
harmonizacija), ker da se države članice EU niso sporazumele ali naj harmonizirajo zahteve 
glede storitev za te deležnike. Ključni argument je, poleg uvida v zgodovinski proces 
sprejemanja Direktive, da obveznost zagotavljati dostopnost za mikropdjetja po Direktivi 
velja glede produktov na digitalnem trgu. Poleg tega za mikropodjetja, ki ponujajo storitve, 
lahko še naprej veljajo ali se vzpostavljajo nove zahteve po dostopnosti grajenega okolja 
(ne glede na Direktivo), kar gotovo niso neznatne obveznosti. Iz Direktive ni razvidno, da bi 
prepovedovala državam članicam uveljavitev svojih standardov dostopnosti katerimkoli 
zavezancem, tudi mikropodjetjem za dostopnost spletišč, turistične storitve, pametne 
gospodinjske (in druge) aparate, ki omogočajo upravljanje in delovanje npr. t.i. interneta 
stvari, storitve telemedicine in podpore e-zdravstvu, ali e-dolgotrajni oskrbi.

Treba je upoštevati tudi učinke predlagane izjeme, zlasti na položaj potrošnikov. V skladu z 
raziskavo Evropske komisije  malih in srednje velikih podjetij (MSP) 2016/2017 so 
mikropodjetja po daleč najpogostejša vrsta malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki 
predstavljajo 93,0 % vseh podjetij in 93,2 % vseh MSP v nefinančnem poslovnem sektorju. 
Najbrž ni bil namen Direktive preprečiti uveljavljanje zahtev po dostopnosti večini podjetij v 
sektorju skupnega digitalnega trga, zlasti pa ne npr. pri pogojih ponujanja storitev e-
trgovine. Toliko bolj, ker prav procesi digitalizacije pomenijo nov, transformativni moment v 
družbi in vse bolj vplivajo na velik razmah npr. e-trgovine. 

                                                  
22 Komisija v obrazložitvi predloga Direktive v poglavju 3.3. načelo sorazmernosti navaja, da so bile v skladu z 
načelom „najprej pomisli na male“ uvedene “zaščitne klavzule za preprečitev, da bi gospodarski subjekti nosili 
nesorazmerno breme ali morali temeljito spremeniti svoje proizvode in storitve (oz. stroškov, ki jih spremembe 
povzročajo). Te klavzule med drugim upoštevajo velikost, vire in naravo zadevnih gospodarskih subjektov. 
Komisija je v skladu s svojo politiko razmišljala o polnem izvzetju mikropodjetij, vendar je to možnost opustila v 
prid navedenih klavzul, saj so te bolj ciljno usmerjene na dejansko populacijo gospodarskih subjektov, za katere 
so bremena – v posameznih dobro utemeljenih primerih – lahko potencialno nesorazmerno visoka glede na 
koristi. Zadevne klavzule prav tako omogočajo boljši nadzor nad skupnim učinkom teh zaščitnih ukrepov na 
doseganje ciljev zakonodaje.” Dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN. 
23 Varstvo potrošnikov pred diskriminacijo je tudi sestavni del primarnega prava EU. Tako je v zadevi C 236/09 -
Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier proti Svetu 
ministrov Conseil Sodišče EU odločilo, da je člen 5(2) Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi 
neveljaven z učinkom od 21. decembra 2012, zato ta izjema z vidika izvajanja prava EU ni bila več dopustna v 
tem smislu, da bi imela kakšne posledice za potrošnike na individualni ravni glede cene zavarovalnih storitev.
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Kot rečeno je za razumevanje pomembna tudi povezava z dostopnostjo delovnih mest, na 
katerih se takšne storitve izvajajo. Ta je zapovedana mikropodjetjem v okviru varstva pred 
diskriminacijo zaradi invalidnosti ob upoštevanju načela sorazmernosti, ki prepoveduje 
pavšalno izključevanje (institut bistvene in odločilne poklicne zahteve ter obveznost 
zagotavljati razumne prilagoditve).

Nezadostna ureditev zahtev po dostopnosti teh storitev bi tako lahko ohranila ali celo 
poglobila probleme digitalne ločnice, ki so mu v veliki meri izpostavljeni prav ljudje z 
invalidnostmi ter drugimi funkcionalnimi ovirami24. Ta ločnica oz. vrzel nastaja v znatni meri 
tudi zaradi nedostopnosti, ne le premajhne opolnomočenosti teh skupin. Poleg tega je v 
času epidemije koronavirusne bolezni prišlo do velikega razmaha spletnih storitev, e-
trgovine in sprememb navad potrošnikov. V mnogih situacijah dostopnost storitev ni več le 
stvar izbire, temveč je nujna za zadovoljitev pomembnih potreb in uresničevanje pravic.

ZDPSI omogoča individualne izjeme od posameznih zahtev po dostopnosti zaradi 
spremembe proizvodov ali morebitnih prekomernih bremen za posamezne zavezance (22. 
člen). Zato ob takšni izjemi teoretično kršitve oz. prekomernih bremen za mikropdjetje ne 
more biti (to  je kot rečeno v predlogu Direktive smiselno poudarila tudi Evropska komisija). 
Mikropodjetij ni upravičeno brezpogojno zavezati k izpolnjevanjem prav vseh meril iz priloge 
I oddelka III k Direktivi ali določil 13. člena, k nekaterim pa gotovo. Zagotoviti bi bilo treba v 
vseh primerih vsaj dostopne temeljne informacije o storitvah in poteh za dostop do njih. Pri 
ponujanju storitev na spletu, npr. pri e-trgovini, bi moralo biti poskrbljeno za minimalno 
dostopnost ključnih storitev najštevilnejšim skupinam senzorno oviranih (npr. slepih in 
slabovidnih). 

Nenazadnje gre v tem smislu večinoma le za posebno obliko, način oz. pogoje ponujanja 
oz. dostopa do samih dobrin (proizvodov). Možna je torej tudi pravicam potrošnikov 
prijaznejša razlaga Direktive, ki takšne izjeme, ki bi povzročila nekonsistentnost na 
digitalnem trgu, pa tudi na trgu nasploh, ne zahteva. Poleg tega bi morali imeti potrošniki 
tudi sicer, ne glede na določbe ZDSI, od vseh, tudi mikropodjetij, pravico zahtevati enako 
obravnavanje (spoštovanje prepovedi diskriminacije) ter razume prilagoditve za zagotovitev 
enakovrednega  dostopa do vseh dobrin in storitev (npr. prevode v SZJ, jezik gluhoslepih, 
podporo tretje osebe). To namreč  že ureja 8. člen ZIMI in s tem jamči pravico do 
dostopnosti dobrin in storitev.  Evropska komisija je predlagala posebno direktivo za 
uveljavitev prepovedi diskriminacije na vsem trgu. Zato predlagana izjema ZDPSI za 
mikropodjetja, kljub zavezi k spodbujanju zagotavljanja dostopnosti z vodili, predstavlja 
nejasno urejanje in s tem veliko tveganje za pojave kršitev prepovedi diskriminacije ter 
veljavnih določb 8. člena ZIMI, ki jih zavezuje neodvisno od določb ZDPSI .

Pri urejanju položaja mikropdjetij pri zagotavljanju dostopnosti v ustavnopravnem smislu ne 
gre za vprašanja omejitev svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave RS). 

Po določbi tretjega odstavka 15. člena Ustave RS so človekove pravice omejene samo s 
pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava RS. Gospodarska dejavnost se ne sme 
izvajati v nasprotju z javno koristjo (drugi odstavek 74. člena Ustave RS). Zato je primerno 
in potrebno, da že zakonodajalec ureja meje med pravicami. Na ta način vnaprej preprečuje 
možen t.i. konflikt med pravicami. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo gre za poseg 
v pravico do svobodne gospodarske pobude le v primerih neobičajno intenzivnega oženja 
polja podjetniške svobode. 

                                                  
24 Tako strategija Digitalna Slovenija 2020 – strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Nacionalni 
program spodbujanja razvoja in uporabe umetne intelligence (UI) v Republiki Sloveniji do leta 2025, Raziskava 
javnega mnenja Special Eurobarometer 518 “Digital Rights and Principles”, kot tudi izhodišča zakona o 
spodbujannu digitalne vključenosti
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Če je omejevanje pravice do svobodne gospodarske pobude razmeroma manj intenzivno, 
gre le za zakonodajalčevo izvrševanje pooblastila iz drugega odstavka 15. člena Ustave 
RS,  to je dolžnost zakonodajalca določiti način uresničevanja pravic, pri čemer mora imeti 
ukrep realno vsebinsko zvezo s konkretno regulirano gospodarsko dejavnostjo. Ustavno 
sodišče je že sprejelo stališče, da zlasti v primerih, ko se odvračajo nevarnosti ali blažijo 
tveganja, ki izhajajo iz opravljanja neke konkretne dejavnosti (npr. na področju varstva pri 
delu in varstva zdravega življenjskega okolja), v primerih navedene realne vsebinske zveze 
ne gre za poseg v to pravico. Za tak primer bi npr. šlo, če bi se opravljala gospodarska 
dejavnost takšne narave, da bi že samo njeno izvajanje lahko vplivalo na varovanje 
zdravega življenjskega okolja. 

Urejanje dostopnosti pomeni poseben vidik zagotavljanja varstva pred diskriminacijo 
(preventivno, vnaprej, za nedoločen krog ljudi) posebej ranljivih skupin potrošnikov. Gre tudi  
za razmejitev njihovih pravic s tistimi, ki jih imajo podjetja ter ureditev načina opravljanja 
svobodne gospodarske pobude.

Glede na navedeno naj se v prehodnih določbah jasno uredi prehodni režim, ki bo 
zavezancem omogočil razumevanje, da jih zahteve po dostopnosti v razmerju do končnih 
potrošnikov že zavezujejo in da ta zakon (hkrati s predpisom iz 7 točke) razjasnjuje kaj to 
pomeni v funkcionalnem smislu (gl. tudi točko 5 in 6). Določi naj se tudi, katere določbe 
terjajo dodatno prilagoditev ravnanja zavezancev: predvsem tiste, ki se nanašajo na 
odnose med gospodarskimi subjekti v verigi proizvajalcev, uvoznikov in dobaviteljev 
proizvodov in storitev ter tiste, ki bodo prepovedale promet z nedostopnimi dobrinami in 
storitvami.
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6.

Zagovornik MDDSZ priporoča, naj v 22. členu ZDPSI določi vsa ključna merila za 
upravičene izjeme od zahtev po dostopnosti zaradi bistvene spremembe proizvodov 
ali prekomernega bremena. 

ZDPSI ne ureja natančno vprašanj, kaj pomeni funkcionalna dostopnost proizvodov in 
storitev. Ne ureja konkretnih vprašanj, kaj pomenijo posamezni vidiki zagotavljanja 
dostopnosti za potrošnike, kot tudi ne kaj so splošna merila za morebitno odstopanje od 
zahtev po dostopnosti zaradi bistvene spremembe proizvodov ali prekomernega bremena. 
To prepušča urejanju v podzakonskih aktih. 

Skladno z 87. členom Ustave RS lahko pravice in v tem okviru tudi njihove omejitve določa 
le zakon. Ta mora v temelju urediti tudi način izvrševanja pravic. Podzakonski akt sme 
zakonsko normo razčleniti, a le do te mere, da s tem sam ne opredeljuje same pravice in 
obveznosti, ter tako, da pravic ne zožuje. Domet podzakonskih aktov je zato lahko le 
natančnejša opredelitev ključnih meril, izvirno določenih že v zakonu (ki morajo stremeti k 
polnemu uresničevanju vseh človekovih pravic), natančnejši način njihovega izvrševanja ter 
podrobnosti standarda, ki pomenijo strokovna, npr. tehnična vprašanja. Ta ne smejo krojiti 
bistva vsebine pravic, ampak le njihovo izpeljavo.

Hkrati velja (gl. prejšnjo točko), da se poleg načina urejanja poslovanja gospodarskih 
subjektov z zahtevami po dostopnosti ureja tudi razmejitev njihovih pravic  s pravicami 
potrošnikov, pri čemer mora biti spoštovano splošno načelo sorazmernosti iz 2. člena 
Ustave RS in prava EU. 

Nekatere ključne merila ureja že Direktiva v poglavju VI. Zagovornik priporoča, da se med 
zakonska merila za ugotavljanje sorazmernosti jasno določijo koristi od dostopnosti, ki 
poleg pravic potrošnikov do enakega obravnavanja in koristi oseb z invalidnostmi 
vključujejo tudi koristi za druge funkcionalno ovirane osebe (gl. tudi točki 1 in 4).

Razumljivo je, da morajo biti rešitve tudi javnofinančno vzdržne ter da se gospodarskim 
subjektom ne sme nalagati nesorazmernih bremen. Vendar hkrati velja načelo uporabe 
vseh razpoložljivih virov, ki med drugim izhaja iz prevzetih mednarodnih obveznosti na 
področju zagotavljanja spoštovanja socialnih pravic. Prav tako velja, da za presojo 
upravičenih razlogov za omejevanje pravic, na primer posege v pravico do enakega 
obravnavanja, izključno finančni vidik ne sme biti ključno merilo, ki bi krojilo vsebino pravic 
potrošnikov. Iz prakse Sodišča EU izhaja, da morajo morebitna odstopanja od enakega 
obravnavanja zasledovati cilje javne politike, ukrepi pa bi morali biti oblikovani tako, da 
spodbujajo javni interes in ne sledijo zgolj zmanjševanju stroškov.25 Ekonomski cilji 
(prihranki, enostavnost oz. manjše administrativno breme) sami zase ne morejo biti 
legitimni cilji z vidika prava EU. Vsak legitimen cilj sam po sebi ne more nadomestiti 
konkretne presoje niti o primernosti nekega ukrepa (vzročna zveza v konkretnem primeru) 
niti presoje o njegovi nujnosti (neobhodni potrebnosti), prav tako ne more zadoščati za 
sklep o sorazmernosti v ožjem smislu (tehtanje vrednot). Pri presoji je treba v vsakem 
primeru posebej skrbno preučiti vse elemente in učinke ukrepov posebej in njihov 
medsebojni učinek. Iz prakse Sodišča EU izhaja, da je lahko pomemben tudi način 
sprejemanja odločitev26  ter predvidljivost oz. možnost prizadetih za prilagajanje novim 
pogojem.27  

                                                  
25 Glej npr. zadevo C-388/07, Age Concern England  (2009) ali združeni zadevi C-159/10 in 160/10, Fuchs in 
Köhler proti Land Hessen (2011).
26 Glej npr. zadevo Félix Palacios de la Villa v Cortefiel Servicios SA (2007).
27 Glej npr. zadevo C-286/12 Evropska komisija proti Madžarski. 
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7.

Zagovornik MDDSZ priporoča, naj sprejme predpis o minimalnih zahtevah za 
dostopnost do vsega blaga in storitev za izvajanje petega odstavka 8. člena Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov.

ZDPSI ne vsebuje in ne načrtuje podrobnejšega vsebinskega (funkcionalnega) standarda 
dostopnosti dobrin in storitev za potrošnike (zgolj smernice za mikropdjetja). To je 
nerazumljivo glede na merila v Direktivi v prilogah I-VI.  Čakanje na morebitne delegirane 
akte Evropske komisije ni ustrezno. Poleg tega so na voljo dobri zgledi, npr. standard 
Oblikovanje za vse - Dostopnost, ki sledi pristopu "oblikovanje za vse" v proizvodih, 
dobrinah in storitvah - Razširitev kroga uporabnikov (Design for All - Accessibility following 
a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users).28

ZDPSI kljub naslovu zakona (gl. točko 1) ne ureja standarda dostopnosti vseh dobrin in 
storitev. Obrazložitev kljub temu navaja, da je bil predlog pripravljen skupaj s predstavniki 
invalidov in da "postavlja splošni okvir glede dostopnosti proizvodov in storitev ter ureja 
zahteve za dostopnost proizvodov in storitev, s katerimi se zagotavlja dostopnost za 
uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti. Prav tako določa obveznosti gospodarskih 
subjektov glede dostopnosti proizvodov in storitev za invalide ter opredeljuje nadzorne 
organe v zvezi z nadzorom nad proizvodi in  ponudniki storitev iz tega zakona." Na drugem 
mestu navaja »da bo uveljavitev zakona v letu 2025 pomenila 'napredek za invalid', saj 
bodo po letu 2025 lahko enakovredno dostopali do širšega nabora dostopnih proizvodov in 
storitev po konkurenčnih cenah. Povečalo se bo tudi varstvo invalidov kot potrošnikov, saj 
bodo subjekti na trgu zavezani k izpolnjevanju dostopnosti proizvodov in storitev na trgu.« 
Iz tega je mogoče sklepati, da naj dotlej ta vprašanja sploh ne bi bila urejena, kar ne drži. 
Takšna obrazložitev lahko učinkuje zavajajoče.

ZDPSI se nanaša le na enotni digitalni trg EU. Napačen bi bil morebiten sklep, da dolžnosti 
zagotavljati dostopnost teh dobrin in storitev, ki jih ureja ZDPSI do 28. 6. 2025, potrošnikom 
sploh ni, da je nekateri zavezanci (npr. mikropodjetja) pri ponujanju teh storitev potrošnikom 
niso dolžni zagotavljati niti v bodoče, ali da niso dolžni potrošnikom zagotavljati vsaj grajene 
dostopnosti. Je pa ob takšnem načinu urejanja taka razlaga možna. Tako nerazumevanje je 
treba na vsak način preprečiti z jasnim in določnim urejanjem ter ustrezno in zadostno 
obrazložitvijo zakona (gl. točki 2 in 3). ZDPSI torej le dopolnjuje in deloma spreminja 
veljavni pravni okvir zagotavljanja dostopnosti (in ga krepi v luči zahteve po postopnem 
izboljševanju dostopnosti), predvsem pa razjasnjuje, katere vidike minimalne dostopnosti so 
ponudniki dobrin in storitev dolžni zagotavljati (gl. tudi priloge Direktive). 

Zagovornik je že večkrat opozoril pripravljavca in druge deležnike, tudi Vlado RS ter 
Državni zbor, na pomembno pravno praznino. ZIMI v petem odstavku 8. člena določa, da 
minister, pristojen za invalidsko varstvo, predpiše minimalne zahteve za dostopnost do 
blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Rok za sprejem pravilnika je bil 11. 12. 2011 (četrti 
odstavek 43. člena ZIMI). Ta pravilnik še vedno ni sprejet. To ne pomeni, da 8. člen ZIMI ni 
uporaben. Tak podzakonski predpis naj bi povečal pravno varnost, ne pa izvirno uredil 
vsebine samih pravnih obveznosti.

Glede na to je velika potreba po jasnejšem urejanju tako v ZDPSI kot po sprejemu 
podzakonskega akta za izvajanje 8. člena ZIMI. Odstraniti je treba možne nesporazume. 

                                                  
28 Kratka predstavitev dokumenta v slovenskem jeziku skupaj z vodili v angleškem jeziku je dostopna na 
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/df0771a4-4515-4ea9-a074-5bd5d9ea4a0b/en-17161-2019
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Ta predpis bo omogočil učinkovitejše izvajanje veljavnih zakonskih zahtev po dostopnosti in 
bo vsem naslovnikom razjasnil, kakšen je veljavni minimalni standard dostopnosti vseh 
ključnih dobrin in storitev, ki so namenjene javnosti, vključno s stanovanji. Tako se bo 
učinkoviteje preprečevalo diskriminacijo. 
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8.

Zagovornik priporoča, da se v ZDPSI skladno z 29. členom Direktive (EU) 2019/882 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti 
za proizvode in storitve (Direktiva) jasneje uredi pravice potrošnikov, njihovih 
organizacij ter združenj do varstva v primerih kršitev zahtev po dostopnosti tako, da 
opredeli pravna sredstva, ki jih imajo na voljo, in omogoči njihovo sodelovanje v 
sodnih in upravnih postopkih. Višina načrtovanih glob za prekrške ne sme biti nižja 
od tistih, ki jo določa Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

29. člen Direktive zapoveduje, da države članice zagotovijo ustrezna in učinkovita sredstva 
za zagotavljanje skladnosti s to direktivo. Ta naj po drugem odstavku tega člena vključujejo:

a) določbe, na podlagi katerih lahko potrošnik v skladu z nacionalnim pravom začne 
postopek pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se zagotovi 
izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos te direktive

b) določbe, na podlagi katerih lahko javni organi ali zasebna združenja, organizacije ali 
drugi pravni subjekti, ki imajo pravni interes, pri zagotavljanju skladnosti sto direktivo 
v skladu z nacionalnim pravom v imenu pritožnika ali v podporo pritožniku in z 
njegovo odobritvijo na sodišču ali pri pristojnih upravnih organih sodelujejo v 
katerem koli sodnem ali upravnem postopku, določenem za izvrševanje obveznosti 
iz te direktive

Direktiva torej zagotavlja pravico do pravnega sredstva oziroma sodnega varstva, ki jo je 
treba izpeljati. S tem pripoznava, da gre pri tem varstvu za vprašanje vsebinskega varstva 
pravic potrošnikov.

Glede na navedeno inšpekcijske poti, ki jih predvideva ZDPSI, niso (zadostno) pravno 
sredstvo. Zlasti ne za izpolnitev obveznosti po tč. b), saj se vodijo po uradni dolžnosti in v 
javnem interesu. V njih prijavitelji in tretje osebe (prizadeti) praviloma nimajo statusa 
stranke v inšpekcijskem postopku in v njem ne morejo učinkovito sodelovati (enako varstvo 
pravic, enakost orožij). Prav tako praviloma ne morejo uveljavljati npr. sodnega varstva 
zoper sprejete odločitve, ampak jih lahko le inšpekcijski zavezanec. Možnost dokazovanja 
pravnega interesa in zahteve po priznanju stranke postopka je prej teoretična, kot pa 
praktična. Tudi določila o pravnih sredstvih za varstvo pred diskriminacijo tem obveznostim 
ne zadostijo, saj so kvalitativno drugačna. Ali navedenemu vprašanju ustrezno zadosti 
Zakon o kolektivnih tožbah, je prav tako negotovo in ni izrecno urejano, zlasti ker pravica 
potrošnikov do dostopnosti dobrin in storitev (tako nominalno, kot vsebinsko, tj. kaj ta 
zahteva) ni jasno urejena. Zagovornik priporoča, da naj se zato skladno z 29. členom 
Direktive natančno opredeli pravna sredstva, ki so na voljo za posamezne ključne vidike 
zagotavljanja zahtev po dostopnosti potrošnikom (ne nujno za dostopnost v vsej verigi 
dobaviteljev). Ta morajo imeti na voljo zainteresirani in prizadeti potrošniki, njihove 
organizacije in združenja. Zagotoviti je treba možnost njihovega sodelovanja v katerem koli 
sodnem ali upravnem postopku, ki je na voljo v ta namen.

Zagovornik priporoča, da se možnost vlaganja pravnih sredstev izrecno in nedvoumno 
zagotovi vsem zainteresiranim potrošnikom in njihovim organizacijam ter združenjem. 

Podobna priporočila zaradi pomanjkljivega urejanja pri prenosu evropskih direktiv o 
dostopnosti je Zagovornik že dal. Priporočilo Zagovornika glede Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, dano pripravljavcu 
v letu 2020 ter zakonodajalcu v letu 202129 ni bilo upoštevano. 

                                                  
29 Obe priporočili sta dostopni na https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/.
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Zagovornik je ob tem izpostavil parcialno urejanja vprašanj dostopnosti audiovizualnih 
medijskih storitev zgolj prek samoregulacije, opuščanje povezav z inšpekcijskimi potmi po 
ZIMI, predvsem pa pomanjkljivo urejanje vsebine pritožb in njihovih rezultatov neodvisnemu 
regulatorju, tako da ostaja nejasno, kaj taka pritožba sploh pomeni (gl. priporočilo št. 4 ). 
Nejasnosti pri urejanju temeljne vsebine pravnih sredstev niso sprejemljive. Država je 
dolžna zagotoviti učinkovito varstvo pravic in pravnih interesov vsem zainteresiranim ljudem 
z invalidnostmi ter funkcionalno oviranim potrošnikom.

Pripravljavec v kazenskih določbah ZDPSI (členi od 34 do 40) mestoma načrtuje znižanje 
doslej predpisanih glob za kršitve pravil o dostopnosti dobrin in storitev za samostojne 
podjetnike (ne glede na to, ali gre za mikropdjetja) v primerjavi s tistimi, ki že veljajo. 

Kršitve 8. člena skladno s 36. členom ZIMI pomenijo prekršek zaradi kršitve pri dostopnosti 
do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Z globo od 2.500 do 40.000 EUR se kaznuje za 
prekršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če invalidu ne zagotovi dostopnosti do blaga 
in storitev, ki so na voljo javnosti, v skladu z 8. členom ZIMI. Nadzor nad prekrškovnimi 
določbami ZIMI izvaja tržna inšpekcija. 

Globe za samostojne podjetnike in njihove odgovorne osebe ZDPSI glede na tiste določene 
v ZIMI pomembno znižuje. Pri samostojnih podjetnikih npr. na največ 15.000 evrov (34. 
člen), 2.500 evrov (35. člen), pri odgovornih osebah pa npr. na 200 evrov. V 35. členu se 
globe za odgovorne osebe znižuje celo na zgolj 50 evrov, tiste za samostojne podjetnike na 
250 (torej kar za desetkrat), za podjetja pa na 500 oz. 1000 evrov. Pri tem gre za kršitve 
dostopnosti za elektronske komunikacijske storitve (in dobrine), ki torej nedvomno zadevajo 
svobodo izražanja in sprejemanja informacij potrošnikov, kar je ena od človekovih pravic. 
Ta ugotovitev velja ne glede na okoliščino, da za kršitve veljavnih določil ZIMI, podobno kot 
ZVarD v praksi ni mogoče izrekati kazni v razponu, saj sta na podelitev te pristojnosti 
inšpekcijam pripravljavec in kasneje zakonodajalec »pozabila«. Takšno zniževanje 
minimalnih in maksimalnih zagroženih kazni ni potrebno, saj že Zakon o prekrških v šestem 
odstavku 26. člena splošno ureja vprašanja sorazmernosti odmere glob pravni osebi in 
samostojnemu podjetniku posamezniku, kjer se upošteva gospodarsko moč in prej izrečene 
sankcije. Po sedmem odstavku navedenega člena pa sme sodišče storilcu odmeriti 
sankcijo pod mejo, ki je predpisana, če tako določa zakon ali če ugotovi, da so podane 
posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek milejše sankcije. Pri tem sme izreči 
globo do najnižje mere iz 17. člena tega zakona.

Predlagana regresija pri zagroženih sankcijah je vprašljiva z vidika varstva pravic 
potrošnikov in zahtev prava EU po učinkovitih, sorazmernih in odvračalnih sankcijah, zlasti 
tudi z vidika zagotavljanja prepovedi diskriminacije kot splošnega pravnega načela in 
pravice v pravu EU.

Zagovornik priporoča, da se v ZDPSI zato v 41. členu doda nov tretji odstavek ki se glasi: 
»Sankcije, tudi globe, ki so izrečene za kršitev prepovedi diskriminacije ali kršitve pravil o 
dostopnosti pri končnem poslovanju s potrošniki, ne smejo biti milejše od tistih, določenih s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred diskriminacijo ter  izenačevanje možnosti oseb z 
invalidnostmi.«

ZDPSI določa drugačno razmejitev (razdrobitev) pristojnosti inšpekcij za nadzor. Glede na 
navedeno in tudi glede na izbiro pri urejanju pravnih sredstev potrošnikov in njihovih 
organizacij  naj se ponovno preuči smiselnost predlagane drobitve nadzora inšpekcij. To 
vprašanje je pomembno tako z vidika učinkovitega dostopa do teh poti (ena vstopna točka 
ima številne prednosti, primerjaj z urejanjem vprašanj dostopnosti avdiovizualnih medijskih 
storitev ali varstvom potrošnikov nasploh) kot z vidika čim hitrejšega razvoja in poenotenja 
prakse uporabe določb o dostopnosti.
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