Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
E: gp.mizs@gov.si

Številka:
Datum:

050-3/2020/24
27. 11. 2020

Zadeva:

Seznanitev z Oceno diskriminatornosti predpisa in priporočilo Zagovornika
načela enakosti – Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na
področju športa (Uradni list RS, št. 34/17)

Spoštovani,
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) vas obvešča, da je zaključil z oceno
diskriminatornosti predpisa, Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na
področju športa (Uradni list RS, št. 34/17, v nadaljevanju: ZDPIDŠ), v delu, ki ureja krog
upravičencev do dodatka k pokojnini.
Zagovornik je na podlagi prejetega predloga za obravnavo diskriminacije, ki ga je vložil posameznik,
v luči svoje pristojnosti iz 38. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS,
št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD) izvedel postopek ocene diskriminatornosti
ZDPIDŠ. Na podlagi izvedenega postopka je Zagovornik ocenil, da je zakon diskriminatoren v
delu,1 ki določa, da so do dodatka upravičeni zgolj vrhunski športniki, dobitniki medalje s svetovnih
prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih
športnih panog v članski konkurenci, ne pa tudi vrhunski športniki, dobitniki medalje s svetovnih
prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih športnih panogah ali disciplinah.
Zagovornik je zadevi ocenil, da sta omenjena položaja vrhunskih športnikov v bistvenih dejanskih in
pravnih prvinah primerljiva ter da je ureditev, po kateri se zagotavlja enakost položajev športnikov
invalidov ter neinvalidov zgolj na ravni najvišje rangiranega mednarodnega tekmovanja (olimpijskih
iger ter paraolimpijskih iger), ne pa tudi na neposredno nižji ravni svetovnih prvenstev, diskriminatorna
glede na osebno okoliščino invalidnosti. Zagovornik je ocenil, da gre za, po prvem odstavku 6. člena
ZVarD opredeljeno, neposredno obliko diskriminacije posameznikov – vrhunskih športnikov
invalidov, prejemnikov medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih ter individualnih
športnih panogah oziroma disciplinah, ki so prikrajšani pri pravici do dodatka k pokojnini.
Oceno diskriminatornosti predpisa po 38. členu ZVarD št. 050-3/2020/23 z dne 19. 11. 2020, s
katero se je postopek ocene pri Zagovorniku zaključil, vam posredujemo v seznanitev v prilogi
tega dopisa.
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Prva alineja prvega odstavke 3. člena ZDPIDŠ.

Zagovornikove naloge in pooblastila ureja 21. člen ZVarD, ki med drugim določa, da Zagovornik
objavlja neodvisna poročila in daje priporočila državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem
javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim
položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja
diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije.
Skladno z navedenim Zagovornik na podlagi izvedene ocene diskriminatornosti ZDPIDŠ
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kot ministrstvu na področje katerega spada omenjeni
zakon, priporoča, da z namenom preprečevanja in odprave diskriminacije:
- pripravi in v Državni zbor RS vloži predlog za spremembo prve alineje prvega odstavka 3.
člena ZDPIDŠ, na način, da v krog upravičencev do dodatka k pokojnini vključi tudi vrhunske
športnike, dobitnike medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih
športnih panogah oziroma disciplinah.

S spoštovanjem,
Miha Lobnik
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Priloga:
- Ocena diskriminatornosti z dne 19. 11. 2020 (št. 050-3/2020/23).

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

