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Zagovornik načela enakosti na podlagi četrtega odstavka 135. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP) v povezavi s 34. in 37. členom Zakona o 
varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 - ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD) 
v postopku, začetem po uradni dolžnosti, v zadevi ugotovitve obstoja diskriminacije po ZVarD 
zoper domnevnega kršitelja, Butično kavarno Lep plac, Rimska cesta 35, 3311 Šempeter, 
izdaja naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Postopek ugotavljanja obstoja diskriminacije, uveden zoper Butično kavarno Lep plac, 
Rimska cesta 35, 3311 Šempeter, v zvezi z domnevno diskriminatornim oglasom za delovno 
mesto samo za ženske, se ustavi.  
 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je bil s strani tretje osebe obveščen 
o spornem oglasu za delo. Butična kavarna »Lep Plac« (v nadaljevanju Kavarna) je v objavi 
na omrežju Facebook iskala dinamično, samostojno in samoiniciativno žensko okrepitev za 
delo v kavarni.1 Prijavitelj je menil, da je oglas diskriminatoren, zato je Zagovornika zaprosil za 
nadaljnje ukrepanje.  
 
Zagovornik je na podlagi obvestila začel s postopkom ugotavljanja morebitne diskriminacije po 
uradni dolžnosti, skladno z določbami Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, 
št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD).  
 
Zagovornik je na Kavarno naslovil Zaprosilo za posredovanje podatkov v postopku 
ugotavljanja diskriminacije – izjasnitev (št. dokumenta 0700-32/2021/4 z dne 10. 6. 2021), v 
katerem je Kavarno seznanil z domnevno diskriminatorno vsebino oglasa za delovno mestu, 
ki je naslavljal izključno kandidatke ženskega spola: »V svoje vrste vabimo žensko okrepitev«. 
Zaprosilo je poslal na naslov, objavljen na spletni strani kavarne.2 Ker je prejel obvestilo, da 
kuverta ni bila vročena, je Zagovornik preko javno dostopnih podatkov na spletu, pridobil nove 
podatke o domnevnem lastniku Kavarne, ki naj bi bilo podjetje CR CENTER d.o.o., Rimska 

 
1 Oglas je bil na Facebook strani kavarne dostopen od uvedbe postopka po uradni dolžnosti s strani 
Zagovornika, dne 14. 5. 2021, do dne 16. 11. 2021, ko je bil oglas s Facebook strani umaknjen.  
2 Lep plac, URL: https://www.lepplac.si/najem-prostora-za-praznovanja-seminarje/.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
https://www.lepplac.si/najem-prostora-za-praznovanja-seminarje/
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cesta 35, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Zagovornik je tako 7. 7. 2021 na naslov podjetja 
ponovno naslovil Zaprosilo.  
 
Dne 13. 7. 2021 je Zagovornik prejel odgovor s strani predstavnika podjetja, ki je navedel, da 
podjetje nikoli ni bilo lastnik, niti najemnik ali upravljalec Kavarne. Zagovornik tako skladno s 
svojimi zakonskimi omejitvami ni uspel ugotoviti naslova Kavarne, kamor bi lahko, skladno z 
določili Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) posredoval Zaprosilo za posredovanje 
podatkov v postopku ugotavljanja diskriminacije – izjasnitev. 
 
Svetovalka Zagovornika je naknadno 16. 11. 2021, poklicala telefonsko številko, objavljeno na 
Facebook strani Kavarne. Klic je bil opravljen z gospo Andrejo, ki je v telefonskem pogovoru 
povedala, da Kavarna že več kot polovico leta ne obratuje kot kavarna. Gospa v telefonskem 
pogovoru ni želela navesti svojega priimka, prav tako ni želela povedati podatkov o naslovu, 
kamor bi lahko Zagovornik naslovil pošto. Navedla je le, da bo diskriminatoren oglas umaknila 
s Facebook strani.3 Svetovalka Zagovornika je kasneje istega dne preverila, ali je bil sporni 
oglas umaknjen in ugotovila, da je bil.4  
 

Zagovornik v konkretni zadevi, ki jo je začel po uradni dolžnosti, skladno s svojimi pristojnostmi 

v postopku ugotavljanja ni uspel pridobiti podatka o lastniku in naslovu domnevnega kršitelja, 

Butične kavarne Lep plac. Zagovornik tako v postopku ugotavljanja diskriminacije ni uspel s 

preverjanjem razlogov za objavo domnevno diskriminatornega oglasa pri kršitelju, skladno s 

37. členom ZVarD. Odločitev, ki bi jo Zagovornik sprejel brez pridobljenih opredelitev s strani 

domnevnega kršitelja, pa bi pomenila tudi kršitev enega temeljnih načel upravnega postopka, 

načela kontradiktornosti. Poleg tega je Zagovornik po opravljenem telefonskem pogovoru 

ugotovil, da je bil domnevno diskriminatoren oglas za delo s Facebook strani Kavarne 

umaknjen, gospa pa je v telefonskem pogovoru izrazila tudi svoje zavedanje, da takšne objave 

delovnega mesta samo za osebe ženskega spola predstavljajo tako kršitev delovnopravne 

zakonodaje kot kršitev protidiskriminacijskega prava. Zagovornik takšno ravnanje prepoznava 

kot odpravo diskriminacije ter uresničitev njegovega prizadevanja za njeno nadaljnje 

preprečevanje.  
 
Skladno s četrtim odstavkom 135. člena ZUP lahko organ postopek, ki se je začel po uradni 
dolžnosti ustavi, če niso več izpolnjeni pogoji za njegovo vodenje oziroma, če organ glede na 
okoliščine primera presodi, da ni več javnega interesa za njegovo nadaljevanje.5 Glede na vse 
navedeno je Zagovornik odločil, da se postopek ugotovitve obstoja diskriminacije po ZVarD 
ustavi, kot to izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.  
 
 
Skladno s prvim dostavkom 35. člena ZVarD je postopek pri Zagovorniku v primeru 
diskriminacije za stranke brezplačen, posebni stroški pa v tem postopku niso nastali, zato je 
Zagovornik odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa. 
 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni 
spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa na Upravno sodišče Republike 
Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno 
pisno ali se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba priložiti poleg tega sklepa v izvirniku ali prepisu 
tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z upravnim aktom, pa 
tudi zanj.  
 
 

 
3 O opravljenem telefonskem pogovoru je narejen Uradni zaznamek, št. dokumenta 0700-32/2021 z dne 16. 11. 

2021.  
4 Uradni zaznamek, št. dokumenta 0700-32/2021 z dne 16. 11. 2021.  
5 Jerovšek ... (et al.), Zakon o splošnem upravnem postopku: s komentarjem, Ljubljana: Nebra, 2004, str. 408. 
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Postopek vodila: 
Nika Stroligo Urankar                                                           Miha Lobnik 
Svetovalka Zagovornika III                            ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
 
 
Poslano:  
- Butična kavarna Lep plac, kavarnalepplac@gmail.com.   
 
Vložiti: 
- zbirka dok. gradiva. 
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