NOVIČNIK ZAGOVORNIKA NAČELA ENAKOSTI
V tokratnem novičniku Zagovornika načela enakosti:
OCENE (NE)DISKRIMINATORNOSTI PREDPISOV
•
•
•

Sklep Banke Slovenije o omejitvah kreditiranja prebivalstva
Zakon o potrošniških kreditih: plačevanje preživnine in nižja kreditna sposobnost
Sistemska ureditev bolniških nadomestil za samozaposlene

ZAKLJUČENE OBRAVNAVE DOMNEVNE DISKRIMINACIJE
•

Način financiranja Radia Romic

POSEBNO POROČILO
•

Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih

SVETOVANJA
•

Povečan obseg iskalcev svetovanja pri Zagovorniku v prvi polovici leta 2020

PRIPOROČILA
•
•

Priporočila Zagovornika načela enakosti v zvezi s predlogom Zakona o varstvu osebnih
podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
Priporočila, ki jih je Zagovornik pripravil v času epidemije Covid-19

--OCENE (NE)DISKRIMINATORNOSTI PREDPISOV
Sklep Banke Slovenije o omejitvah kreditiranja prebivalstva
Banka Slovenije je s 1. novembrom 2019 s sklepom zaostrila pogoje, pod katerimi smejo banke in
hranilnice potrošnikom odobriti potrošniška in stanovanjska posojila. Po oceni Združenja bank bi lahko
zaradi sklepa Banke Slovenije brez možnosti najema posojila ostalo 57 odstotkov upokojencev, 20
odstotkov zaposlenih, ki (so)preživljajo enega otroka, ter med 10 in 25 odstotkov ostalih zaposlenih.
Zagovornik je opravil oceno diskriminatornosti sklepa in ocenil, da glede na družbeni položaj,
premoženjsko stanje in družinski status posojilojemalcev sklep ne pomeni diskriminacije, ker so
omejitve v njem ustrezen, nujno potreben in sorazmeren ukrep za zagotavljanje finančne stabilnosti.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--Zakon o potrošniških kreditih: plačevanje preživnine in nižja kreditna sposobnost
V Sloveniji so otroci po razvezi ali razhodu staršev v 75 odstotkih dodeljeni v varstvo in vzgojo materam.
To pomeni, da so večinoma v vseh teh primerih očetje tisti, ki imajo dolžnost plačevati preživnino zanje.
Posledično naj bi bili ti očetje ocenjeni kot kreditno manj sposobni, medtem ko naj te matere s strani
bank ne bi bile deležne tako stroge ocene svoje kreditne sposobnosti. Zagovornik je v postopku
ugotovil, da se pri ocenjevanju kreditne sposobnosti potrošnikov znesek preživljanja upošteva pri obeh
starših. Z uveljavitvijo Sklepa o omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije,
obstaja mehanizem, ki preprečuje posredno diskriminacijo očetov pri ocenjevanju njihove kreditne
sposobnosti.
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Kliknite TUKAJ za več informacij.
--Sistemska ureditev bolniških nadomestil za samozaposlene
Zaposleni in samozaposleni prejmejo nadomestilo za bolniško odsotnost iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja od 31. dne bolezni ali poškodbe. V prvih 30 dneh bolniške odsotnosti zaposlenim v
delovnem razmerju nadomestilo izplačajo njihovi delodajalci. Samozaposleni so sami sebi delodajalci,
zato morajo v prvih 30 dneh bolezni sami poskrbeti za to, da bodo v primeru nezmožnosti opravljanja
dejavnosti imeli dovolj sredstev za preživljanje. Zagovornik je v preizkusu možne sistemske
diskriminacije samozaposlenih zaradi takšne ureditve bolniških nadomestil ugotovil, da
samozaposlenost ni osebna okoliščina, kot jo določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo – zato
morebitne diskriminatornosti te ureditve ni mogel presojati. Ugotovitev Zagovornika ne pomeni, da je
sedanja ureditev zdravstvenega varstva v Sloveniji povsem primerna. Iz podatkov NIJZ namreč izhaja,
da samozaposleni in druge primerljive kategorije zaposlenih v bistveno manjši meri koristijo bolniški
stalež do 30 dni v primerjavi z zaposlenimi v delovnem razmerju.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--ZAKLJUČENE OBRAVNAVE DOMNEVNE DISKRIMINACIJE
Način financiranja Radia Romic
Predstavniki informacijskega in znanstveno-raziskovalnega centra Anglunipe so pri Zagovorniku vložili
predlog za obravnavo diskriminacije glede financiranja romskega radia Romic, ki je v lasti Sveta romske
skupnosti RS. V centru Anglunipe morajo za financiranje svojega internetnega radia kandidirati na
razpisih Ministrstva za kulturo, radio Romic pa Urad za narodnosti financira v sklopu letnega
financiranja Sveta romske skupnosti RS. Zagovornik je po opravljenem postopku ugotovil, da spletni
radio predlagatelja ni v primerljivem položaju kot radio Romic. Ta obstaja in se razvija od leta 2003,
država pa je prepoznala njegov pomen osrednje romske medijske produkcije. Posebno financiranje
radia Romic po ugotovitvi Zagovornika tako ne predstavlja diskriminacije.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--POSEBNO POROČILO
Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih
V Sloveniji se tako kot drugod po svetu vsako leto rodi nekaj interspolnih otrok. To so novorojenčki, ki
jim ni možno pripisati izključno moškega ali ženskega spola, saj imajo lahko nerazvite ali netipično
razvite spolne organe, motnje v razvoju spolnih žlez, drugačno kromosomsko in hormonsko strukturo
od večine.
Zaradi odstopanja njihovih telesnih značilnosti od ustaljenih medicinskih in družbenih norm o tipično
moškem ali ženskem telesu so lahko vse od rojstva izpostavljeni različnim oblikam kršenja človekovih
pravic.
Zagovornik načela enakosti je skladno z resolucijama Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in
Evropskega parlamenta na podlagi lastne analize pripravil posebno poročilo o tem, kako je varstvo
človekovih pravic in enakih možnosti interspolnim osebam zagotovljeno v postopkih medicinske
obravnave. Pripravil je tudi priporočila za zdravstvene ustanove in pristojna ministrstva.
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Kliknite TUKAJ za več informacij.
--SVETOVANJE
Povečan obseg iskalcev svetovanja pri Zagovorniku v prvi polovici leta 2020
Poleg postopka ugotavljanja diskriminacije Zagovornik v skladu s svojimi pristojnostmi izvaja
svetovanje strankam. Do 10. junija je prejel 110 prošenj za svetovanje, medtem ko jih je v celotnem
letu 2019 skupaj prejel 117. Izpostavljamo tri primere svetovanja.
Kliknite TUKAJ za več informacij.
--PRIPOROČILA
•

Priporočila Zagovornika načela enakosti v zvezi s predlogom Zakona o varstvu osebnih
podatkov na področju obravnavanja kaznivih

PRIPOROČILA ZAGOVORNIKA V ČASU EPIDEMIJE COVID- 19
•

Drugi “koronazakon”: Zagovornik s 14 priporočili

•

Vse informacije o pravicah in možnostih pomoči najemnikom stanovanj naj bodo dostopne
na enem mestu

•

Vsem otrokom omogočiti šolanje na daljavo

•

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede nadaljnjih ukrepov za blaženje posledic
epidemije Covid-19 z namenom preprečevanja in odprave diskriminacije

•

Samopostrežne pralnice perila naj bodo odprte tudi med epidemijo

•

Zagovornik občinam priporočil sprejetje dodatnih ukrepov za zaščito brezdomcev

--OSTALE NOVICE
•

Zagovornik Miha Lobnik z namestnico veleposlanice ZDA v Sloveniji Susan K. Falatko

•

Člani komisije Državnega sveta pohvalili temeljito in pregledno Zagovornikovo letno poročilo

•

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2019

•

Povzetek Rednega letnega poročila Zagovornika za leto 2019 v angleščini

--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 lahko tudi na Facebooku in twitterju
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