Novičnik Zagovornika načela enakosti
Spoštovane in spoštovani,
v tretjih e-Novicah Zagovornika načela enakosti v letu 2020 vam pošiljamo:
•
•
•
•

izjavo zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika o ukrepih, ki jih je Zagovornik priporočil
Vladi RS in Državnemu zboru RS za blaženje posledic epidemije Covid-19,
priporočila (14) Zagovornika načela enakosti Vladi RS za blaženje posledic epidemije Covid-19
ter razloge, zakaj bi jih bilo smiselno vključiti v novi sveženj zakonov,
informacije o svetovanju Zagovornika v času epidemije Covid-19 ter
ostala priporočila Zagovornika v času epidemije Covid-19 glede: pravic in možnosti pomoči
najemnikom stanovanj, šolanja na daljavo, odprtja samopostrežnih pralnic, dodatnih ukrepov
za zaščito brezdomcev, podaljšanja nakupovalnega časa za upokojence, nosečnice in invalide
ter zagotovitve pitne vode za vse.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: Ko se kot družba veselimo dobrih rezultatov
obvladovanja epidemije, v ospredje že stopa negotova prihodnost. Na poti naprej nas bodo
spremljali izzivi, ki bodo za nas vse preizkušnja. Šlo bo za to, ali bomo težave reševali solidarno in v
stiski ne bomo pozabili nikogar. V nasprotnem primeru nas bo kot družbo še dolgo zaznamovalo,
da ljudi nismo postavili na prvo mesto.«
--PRIPOROČILA
Novi korona zakon: Zagovornik s 14 priporočili
Na Vlado RS je Zagovornik načela enakosti 10. aprila naslovil 14 priporočil, v katerih se je osredotočil
na položaj najbolj ranljivih družbenih skupin, ki tudi v času epidemije Covid-19 ne smejo biti slabše
obravnavane zaradi njihovih osebnih okoliščin. Ključno je, da odločevalci pri ukrepih na nikogar ne
pozabijo. Vlada RS je od 14 priporočil v Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo, ki ga bodo poslanci začeli obravnavati 28. aprila, vključila dve priporočili, osem jih je
delno upoštevala, štirih pa ni vključila. Priporočila je včeraj Zagovornik naslovil tudi na Državni zbor
RS, ki bo predlog zakona še dopolnjeval.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--SVETOVANJA
Zagovornik v času epidemije Covid-19 prejel številne prošnje za svetovanje
Od razglasitve epidemije Covid-19 je Zagovornik načela enakosti prejel 20 prijav oziroma prošenj za
svetovanje v zvezi s težavami, s katerimi so se ljudje srečali zaradi epidemije.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--OSTALA PRIPOROČILA

Informacije o pravicah in možnostih pomoči najemnikom stanovanj naj bodo dostopne na enem
mestu (22. 4. 2020)
V času epidemije COVID-19 so se zaradi izgubljenega prihodka mnogi znašli v stanovanjski stiski.
Zagovornik je zato Vladi RS pri pripravi ukrepov priporočil posebno skrb za ranljive skupine, tudi na
stanovanjskem področju. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je Zagovorniku odgovorilo, da so
ukrepi s stanovanjskega področja, glede na ostale ukrepe za blaženje posledic epidemije, sorazmerno
vključeni. Ker so informacije o ukrepih razpršene, je Zagovornik MOP-u priporočil, naj zagotovi
dostopne in razumljive informacije o pravicah in možnostih pomoči najemnikom stanovanj na enem
mestu.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--Vse otroke vključiti v šolanje na daljavo (10. 4. 2020)
V Sloveniji že šest tednov poteka izobraževanje na daljavo, a vsi otroci nimajo tehničnih pogojev, da
bi nemoteno sledili pouku. Da bi vsi otroci imeli enake možnosti pri dostopu do izobraževanja, je
Zagovornik Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočil, naj vsem otrokom čim prej
zagotovi dostop do IKT opreme (informacijsko-komunikacijske tehnologije) in svetovnega spleta.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
-Samopostrežne pralnice perila naj bodo odprte tudi med epidemijo (9. 4. 2020)
Pranje oblačil je za preprečevanje širjenja novega koronavirusa vsaj tako pomembno kot umivanje in
razkuževanje rok. Predstavlja tudi minimalen standard higiene, potreben za ohranjanje dostojanstva
vsakega posameznika. Tisti, ki doma nimajo pralnega stroja ali pa nimajo doma, zaradi omejitev v
času epidemije ne morejo prati oblačil in pralnih zaščitnih mask. Zagovornik je Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo priporočil odprtje samopostrežnih pralnic ob upoštevanju
priporočil, ki veljajo pri drugih storitvah, ki tudi v času epidemije ostajajo na voljo prebivalstvu.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--Zagovornik občinam priporočil sprejetje dodatnih ukrepov za zaščito brezdomcev (7. 4. 2020)
Zaradi prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah so brezdomci nesorazmerno
prizadeti. Zaprte javne sanitarije pa jim še dodatno otežujejo zagotavljanje osebne higiene, s čimer je
večja verjetnost za poslabšanje njihovega zdravstvenega stanja. Zagovornik je občinam priporočil
sprejetje prilagojenih ukrepov za brezdomce na način, da jim me drugim zagotovi:
-

varne celodnevne nastanitve ter umik z ulic in omogočanje samoizolacije,
omogočanje uporabe zaščitnih sredstev,
dostop do sanitarij,
dostop do toplih obrokov,
možnost pranja perila,
dostop do substitucijskih terapij, ipd.

Kliknite TUKAJ za več informacij.

--Podaljšajmo nakupovalni čas za upokojence, nosečnice in invalide (2. 4. 2020)
Zagovornik je bil s terena obveščen, da imajo starejši, nosečnice ter osebe z invalidnostmi zaradi
vladnega odloka, ki omenjenim skupinam prebivalcev omogoča nakupovanje med 8. in 10. uro,
precej težav – vsi ne pridejo na vrsto. Zato je Zagovornik Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo priporočil spremembo odloka, s katero bi se časovni interval nakupovanja v trgovinah z
živili izključno za omenjene ranljive skupine razširil z dveh (od 8. do 10. ure) na štiri ure (od 8. do 12.
ure). Vlada RS je priporočilo deloma upoštevala in spremenila odlok tako, da je tudi zadnja ura
obratovanja živilskih trgovin namenjena izključno nakupovanju starejših, nosečnic in invalidov.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--Zagotovitev dostopa do pitne vode vsem ključna v boju z epidemijo
V boju z novim koronavirusom moramo sodelovati vsi, sicer ne bomo uspešni. Pri Zagovorniku načela
enakosti smo se zato pridružili pozivu Združenih narodov, naj vlade po svetu vsem prebivalcem
zagotovijo dostop do čiste in pitne vode.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--Zagovornik vzpostavil spletno podstran "Epidemija Covid-19"
Vsa priporočila Zagovornika načela enakosti in sporočila za javnost, ki se navezujejo na predloge za
odpravo in omejevanje diskriminacije v času epidemije Covid-19, so dostopna na posebni podstrani
splete strani Zagovornika načela enakosti: http://www.zagovornik.si/epidemija-covid-19/.
--OSTALE NOVICE
Odpravimo diskriminacijo Romov
Zagovornik načela enakosti pripravil pojasnila o pravici do bančnega računa
21. marec, mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije
Odziv Zagovornika načela enakosti na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru
Hudorovič proti Republiki Sloveniji
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal z predstojnico nizozemskega inštituta za
človekove pravice Adriane van Dooijenweer
--Več o informacij o delu Zagovornika najdete na spletni strani www.zagovornik.si
Za vaša vprašanja smo dosegljivi na e-naslovu: pr@zagovornik-rs.si
Spremljate nas tudi na FB in twitterju

