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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Gospod Luka Mesec, minister

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana 

E: gp.mddsz@gov.si

Številka: 0071-1/2023/1

Datum: 20. 2. 2023

Zadeva: Priporočilo glede pravilnika o minimalnih zahtevah za dostopnost do 

blaga in storitev, ki so na voljo javnosti

Spoštovani, 

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred 

diskriminacijo (ZVarD) Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(MDDSZ) kot resornemu ministru za področje invalidskega varstva izdaja Priporočilo glede 

pravilnika o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti.

Zagovornik MDDSZ priporoča, da minister za delo družino, socialne zadeve in enake 

možnosti na podlagi petega odstavka 8. člena Zakona o izenačevanju možnosti 

invalidov po več kot enajstih letih od zakonsko predpisanega roka vendarle sprejme 

pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo 

javnosti.

Prosimo vas, da nas v 10 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju priporočila.

S spoštovanjem,

Miha Lobnik 

             ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
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Priloga:

- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 0071-1/2023/1

- Sodba št. I U 504/2021-49 z dne 18. 1. 2023

- Priporočila Zagovornika načela enakosti k osnutku Predloga Zakona o dostopnosti do 

proizvodov in storitev za invalide (EVA 2022-2611-0014)

- Priporočilo Uresničevanje pravic invalidov – priprava novega Akcijskega programa za 

invalide 2022-2026

- Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede Predloga zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (EPA: 1725 - VIII)

- Priporočila Zagovornika načela enakosti v zvezi z osnutkom novele Zakona o 

avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS)

- Priporočila v okviru Posebnega poročila – Položaj gluhih v izobraževalnem sistemu.1

- Priporočilo Zagovornika načela enakosti za izboljšanje dostopa do informacij in 

televizije za senzorno ovirane osebe

Poslano:

naslovniku

- zbirka dok. gradiva

V vednost: 

- Urad predsednice Republike Slovenije (gp.uprs@predsednik.si)

- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)

- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)

- Varuh človekovih pravic (info@varuh-rs.si)

- Združenje za dostojno starost Srebrna nit (srebrna.nit@gmail.com) 

- Zveza društev upokojencev - ZDUS (tajnistvo@zdus-zveza.si)

- Nacionalni svet invalidskih organizacij - NSIOS (info@nsios.si) 

- Svet za invalide Republike Slovenije (svetzainvalide-rs.mddsz@gov.si)

                                                  
1 Dostopno na: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/08/Polozaj-gluhih-v-izobrazevalnem-
sistemu-posebno-porocilo.pdf
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU ŠT. 0071-

1/2023/1

Zagovornik MDDSZ priporoča, da minister za delo družino, socialne zadeve in enake 

možnosti na podlagi petega odstavka 8. člena Zakona o izenačevanju možnosti 

invalidov po več kot enajstih letih od zakonsko predpisanega roka vendarle sprejme 

pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo 

javnosti.

Zagovornik je že večkrat opozoril MDDSZ in druga ministrstva, tudi Vlado RS ter Državni 

zbor, na pomembno pravno praznino, ki otežuje izvajanje določb Zakona o izenačevanju 

možnosti invalidov (ZIMI)2 glede zagotavljanja dostopnosti in s tem posredno poslabšuje 

položaj ljudi z invalidnostmi. 

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.

Pravilnik bi omogočil bolj učinkovito izvajanje zakonskih zahtev po dostopnosti in bi vsem

naslovnikom (zavezancem) razjasnil, kakšen je veljavni minimalni standard dostopnosti vseh 

ključnih dobrin in storitev, ki so namenjene javnosti. Tako bi se učinkoviteje preprečevalo 

diskriminacijo in zagotavljajo enake možnosti ljudem z invalidnostmi.

Zagovornik je glede potrebe po sprejetju pravilnika opozarjal v naslednjih šestih priporočilih

(kronološko):

 Priporočila Zagovornika načela enakosti v zvezi z osnutkom novele Zakona o 

avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), 28. julij 2020, naslovnik: MK.3

 Uresničevanje pravic invalidov – priprava novega Akcijskega programa za invalide 

2022-2026, 3. marec 2021, naslovnik: MP.4

 Priporočilo Zagovornika načela enakosti za izboljšanje dostopa do informacij in 

televizije za senzorno ovirane osebe, 3. marec 2021, naslovnik: Vlada RS. 

 Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede Predloga zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (EPA: 1725 - VIII), 1. april 

2021, naslovnik: Državni zbor.5

 Priporočilo v okviru Posebnega poročila – Položaj gluhih v izobraževalnem sistemu, 

maj 2021, naslovnik: MDDSZ.6

                                                  
2 Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17. Dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4342
3 Dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/08/Priporocila-Zagovornika-nacela-

enakosti-v-zvezi-z-osnutkom-novele-Zakona-o-avdiovizualnih-medijskih-storitvah-ZAvMS.pdf
4 Dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/05/Priporocilo-glede-priprave-

Akcijskega-programa-za-invalide-2022%E2%80%932026.pdf
5 Dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/05/Priporocilo-glede-Predloga-zakona-

o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-avdiovizualnih-medijskih-storitvah.pdf
6 Dostopno na: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/08/Polozaj-gluhih-v-izobrazevalnem-
sistemu-posebno-porocilo.pdf
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 Priporočila Zagovornika načela enakosti k osnutku Predloga Zakona o dostopnosti do 

proizvodov in storitev za invalide (EVA 2022-2611-0014), 10. november 2022, 

naslovnik: MDDSZ.7

                                                  
7 Dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/12/Priporocila-Zagovornika-nacela-

enakosti-k-osnutku-Predloga-Zakona-o-dostopnosti-do-proizvodov-in-storitev-za-invalide.pdf
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V Priporočilu Zagovornika načela enakosti za izboljšanje dostopa do informacij in televizije 

za senzorno ovirane osebe je Zagovornik Vladi RS priporočil, da z namenom izboljšanja 

položaja senzorno oviranih oseb odpravi pomanjkljivosti na zakonodajnem, finančnem in 

tehničnem področju tako, da sprejeme ustrezne strategije in zakonodajne ukrepe, vključno s 

sankcijami ob morebitni neskladnosti s standardi dostopnosti, ter zagotovi finančna sredstva 

za izboljšanje dostopnosti do informacij in televizije, v čim krajšem (razumnem) roku.

Zagovornik je to priporočilo izdal ob končanem postopku ugotavljanja diskriminacije na 

podlagi predloga za obravnavo diskriminacije, v katerem je predlagatelj zatrjeval sistemsko, 

dolgotrajno in hujšo diskriminacijo oseb z večjo ali manjšo okvaro vida ali motnjami branja pri 

dostopu do informacij in televizije. Izpeljal je ugotovitveni postopek po 5. poglavju ZVarD. 

Diskriminacije v obravnavanem primeru ni ugotovil, je pa ugotovil druga dejstva in okoliščine, 

ki so spodbudila pripravo tega priporočila.

Zagovornik je namreč v tem postopku v ugotovitveni odločbi8 kot ključno pojasnil, da v 

zakonodaji še vedno niso predpisane konkretne minimalne zahteve za preprečevanje 

diskriminacije pri dostopu do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti (peti odstavek 8. člena 

v povezavi s četrtim odstavkom 43. člena ZIMI). Prav tako je ugotovil, da Direktiva o 

avdiovizualnih in medijskih storitvah, ki so jo bile članice dolžne implementirati do 20. oktobra 

2020, v naš pravni red še ni prenesena. Ker v zakonodaji ni predpisana obveznost za 

zagotavljanje dostopnosti TV programov senzorno oviranim in tudi ni predpisanih minimalnih 

standardov dostopnosti, je torej ugotovil, da domnevni kršitelj (televizija) ne posega v 

predlagateljevo človekovo pravico in temeljno svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali 

ugodnost in da posledično diskriminacije ni mogoče ugotoviti. Ob odsotnosti vsakršnih 

konkretnih minimalnih zakonskih obveznosti, ki bi bile določene za posamezne skupine 

komercialnih izdajateljev medijskih vsebin in za komercialne operaterje kot ponudnike 

storitev, diskriminacije torej ni mogoče potrditi.

Zagovornik pa je ne glede na navedeno soglašal s predlagateljem, da v slovenskem prostoru 

in pravnem redu obstaja pomanjkanje pravno zavezujočih minimalnih standardov dostopnosti 

TV programov v tehnikah, prilagojenih za spremljanje senzorno oviranim. 

Predlagatelj postopka se je zaradi neugotovljene diskriminacije pritožil. Zoper odločbo je bila 

vložena tožba na Upravno sodišče, ki je izdalo sodbo št. I U 504/2021-49 z dne 18. 1. 2023,

s katero je tožbi deloma ugodilo.

Tudi sodišče ugotavlja, da je bilo v upravnem postopku pravilno ugotovljeno, da v zakonodaji 

še vedno niso predpisane konkretne minimalne zahteve za preprečevanje diskriminacije pri 

dostopu do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti na obravnavanem področju. Sodišče se 

strinja z navedbo tožene stranke, da v zakonodaji ni predpisana obveznost za zagotavljanje 

dostopnosti TV programov na način, da bi bili predpisani minimalni standardi dostopnosti (23. 

točka obrazložitve).

                                                  
8 Zadeva št. 0700-29/2019/49 z dne 19. 2. 2021. Dostopno na: https://zagovornik.si/wp-
content/uploads/2021/03/Odlocba_Pri-dostopnosti-televizijskih-vsebin-za-senzorno-ovirane-ni-
diskriminacije.pdf
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Tudi po presoji sodišča ni mogoče očitati diskriminacije, če ustrezni predpisi, ki bi določali 

minimalne standarde, še niso bili sprejeti, kar pa ni krivda ponudnikov storitev, saj sprejetje 

takih predpisov tudi ni v njihovi pristojnosti. Ugotovitev Zagovornika, da pri ponudnikih storitev 

ne gre za diskriminacijo, je zato tudi po presoji sodišča pravilna (26. točka obrazložitve).

Ker je v 8. členu ZIMI izrecno govora tako o javnih kot o zasebnih subjektih, pa je za sodišče 

nedvomno, da morajo upoštevati dostopnost do informacijskih, komunikacijskih in drugih 

storitev tudi vsi zasebni mediji. Torej so k temu zavezani tudi izdajatelji komercialnih 

televizijskih programov. Iz navedenega razloga je sodišče odločbo v tem delu odpravilo in 

vrnilo v tem delu zadevo toženi stranki v ponoven postopek (18. točka obrazložitve). Ker 

Zagovornik zaradi pomanjkanja standardov in drugačne interpretacije predpisov ni ugotavljal 

diskriminacije pri t.i. komercialnih medijih, sodišče pričakuje, da bo Zagovornik v ponovnem 

postopku ugotavljal dejansko stanje tudi za komercialne TV postaje ob upoštevanju četrtega 

odstavka 8. člena ZIMI, kjer je določeno, da je ukrepe iz prejšnjega odstavka treba zagotoviti, 

razen če javnim in zasebnim subjektom, ki ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti, 

ne nalagajo nesorazmernega bremena.  

Zagovornik nima pristojnosti, da bi brez predpisanih standardov za vsak komercialni medij 

posebej odločal, katere, koliko in kako bi moral ta zagotavljati vsebine na dostopen način, 

torej v tehnikah prilagojenih senzorno oviranim. Zagovornik nima pooblastila, da bi lahko v 

postopku ugotavljanja diskriminacije s t.i. testom sorazmernosti presojal o tem, kaj so 

primerni standardi dostopnosti. To pooblastilo ima na podlagi ZIMI MDDSZ.

Sodba sodišča pritrjuje ugotovitvam Zagovornika, da odsotnost minimalnih standardov 

onemogoča učinkovito izvajanja določb prepisov ter varstvo pravic ljudi z invalidnostmi, s tem 

pa se še poslabšuje položaj že sicer ranljivih skupin ljudi. Zato je treba pravilnik sprejeti 

nemudoma. 
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