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ZADEVA: Pripombe k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in 
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001 
 
 
1. oktober je Mednarodni dan starejših, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih 
narodov leta 1990, z namenom, da bi se vsako leto na ta dan s posebno pozornostjo 
razpravljalo o različnih vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi. 
 
Po ocenah ZN  naj bi se delež starejše populacije nad 60 let do leta 2030 povečal za 46%, 
oziroma iz 962 milijonov na 1,4 milijarde. O problematiki, diskriminaciji starejših je tako 
nujno potrebno govoriti, predvsem pa se je potrebno zavedati, da so nujne spremembe, da 
se izboljša položaj starejših in da preprečimo še nadaljnje širjenje diskriminacije na  osnovi 
starosti na najrazličnejših področjih življenja, od sociale, zdravstva, zaposlovanja, kulture, 
izobraževanja, informiranja, politike, varnosti in drugega, kar peha v revščino velik del 
prebivalstva in mu s tem onemogoča človeka dostojno življenje. 
 
In ravno temu je namenjen 1. oktober, da se o problematiki in rešitvah govori, ozavešča in 
da si ne zatiskamo oči pred tem, da je naša družba vedno bolj starajoča družba.  
V Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) menimo, da bi se z uveljavitvijo državnega 
praznika »Dan slovenskega športa« ravno na 1. oktober zasenčilo populacijo, ki je trenutno 
najštevilčnejša. Dan, ki jim je namenjen, bi tako zasenčil dan športa, ki bi državljanke in 
državljane spodbujal k pozitivnemu odnos do športa in krepil vrednote biti aktiven, uživati 
življenje in skrbeti za dobro počutje.  
 
Biti aktiven je za starejše še kako pomembno in potrebno, zato v ZDUS pozdravljamo, da se 
uvede praznik »Dan slovenskega športa«, a na kak drug dan. Res je, da je bilo takrat 
ustanovljeno prvo športno društvo Južni Sokol, a vseeno menimo, da bi lahko »Dan 
slovenskega športa« bil 6. aprila, ko je že Mednarodni dan športa za razvoj in mir. 
 
Upokojenke in upokojenci smo prikrajšani že za marsikaj in zdaj nam bo državni praznik vzel 
dan, ki je namenjen nam, našim perečim problemom, našemu gmotnemu položaju kot tudi 
temu, da lahko takrat skupaj kaj več naredimo. 
 
 
 
 
 



 
 
Na podlagi navedenega predlagamo, da se 1. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji spremeni tako, da se glasi: 
 

1. člen 
 
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16) se v prvem odstavku 1. 
člena za sedanjo drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi: 
 
»- 6. april – dan slovenskega športa 
 
Dosedanja tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo četrta, peta, šesta, 
sedma, osma in deveta alineja. 
 
Za novo deveto alinejo se doda nova deseta alineja, ki se glasi: 
 
»- 1. oktober – dan starejših«. 
 
Dosedanja deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja postanejo enajsta, dvanajsta,  
trinajsta in štirinajsta alineja. 
 
V drugem odstavku se za besedo »domovini« doda vejico in besedilo »dan slovenskega 
športa, dan starejših«.  
 
 

Z željo, da boste našemu predlogu prisluhnili in ga upoštevali, vas lepo pozdravljamo. 
 
      
 


