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Številka:  0700-42/2021/8 
Datum:  24. 11. 2021 
 
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, izdaja naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Postopek ugotavljanja obstoja diskriminacije, uveden zoper podjetje, v zvezi z domnevno 
diskriminatornim oglasom za delovno mesto samo za moške, 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. Podjetje, je na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje objavilo 
razpis za delovno mesto, v katerem je navedeno, da išče DISPONENTA – MOŠKEGA. 
Pošiljatelj je v elektronskem sporočilu Zagovorniku posredoval vsebino oglasa, iz katere izhaja, 
da je bil oglas za delo dne 11. 6. 2021 objavljen na spletnih straneh Zavoda RS za 
zaposlovanje. Kandidati so lahko prijave oddali do 26. 6. 2021. Po tem datumu je bil oglas s 
spletne strani Zavoda RS za delo umaknjen. Zagovornik se je sicer z delno vsebino oglasa 
seznanil s spletne strani Job monitor dne 8. 7. 2021, vendar je bil oglas naknadno umaknjen 
tudi s tega spletnega mesta, zato Zagovornik v času postopka ni imel več neposrednega 
dostopa do oglasa.  
 
Ker se je Zagovornik s celotno vsebino domnevno diskriminatornega oglasa seznanil v 
elektronskem sporočilu, prejetem s strani tretje osebe, 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 podjetje naslovil Zaprosilo za posredovanje podatkov v postopku ugotavljanja 
diskriminacije – izjasnitev (št. dokumenta 0700-42/2021/3 z dne 16. 7. 2021), v katerem je 
podjetje seznanil z domnevno diskriminatorno vsebino oglasa za delovno mesto disponenta. 
Podjetje je preko pooblaščene odvetniške pisarne, posredovalo odgovor na Zagovornikovo 
izjasnitev (št. zadeve 0700-42/2021/4 z dne 26. 7. 2021). V odgovoru so zapisali, da je prišlo 
pri objavi oglasa na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje do napake, ki ni bila v domeni 
podjetja. Podjetje naj bi Zavodu RS za zaposlovanje posredovalo obrazec za objavo prostega 
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delovnega mesta disponent – M/Ž, ker je želelo zaposliti primernega kandidata ali kandidatko, 
ne glede na spol. To je bilo razvidno tudi iz obrazca PDM.1: sporočilo o prostem delovnem 
mestu, ki ga je odvetniška pisarna posredovala Zagovorniku.  
 
Zagovornik se je z namenom razjasnitve dejanskega stanja, skladno s 37. členom ZVarD, za 
pojasnila obrnil na Zavod RS za zaposlovanje (Zaprosilo za posredovanje pojasnil v postopku 
ugotavljanja diskriminacije, št. dokumenta 0700-42/2021/6 z dne 4. 11. 2021). Zavod RS je v 
Odgovoru na dopis (št. dokumenta 0700-42/2021/7 z dne 11. 11. 2021) potrdil navedbe 
podjetja. Pojasnili so, da je bil vzrok napaka tehnične narave s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje, do katere je prišlo 14. 6. 2021 v postopku napotovanja brezposelnih oseb na 
delovno mesto Disponent. Pojasnili so še, da se želijo v prihodnje izogniti tudi takim napakam, 
zato bodo še bolj pozorni na vse morebitne nepravilnosti ter bodo strokovne sodelavce na 
naslednjem strokovnem usposabljanju še dodatno opozorili tudi na možnosti tovrstnih napak.  
 
Zagovornik na podlagi prejete dokumentacije in vseh pojasnil ugotavlja, da je podjetje v 
obrazcu, ki ga je poslalo Zavodu za objavo oglasa, upoštevalo prepoved diskriminacije na 
podlagi spola. Podjetje je namreč prosto delovno mesto razpisalo tako za kandidate moškega, 
kot ženskega spola.  
 
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.1 Zagovornik 
je po prejemu pojasnil podjetja in Zavoda RS za zaposlovanje ocenil, da nadaljevanje postopka 
ugotavljanja diskriminacije proti podjetju v konkretni zadevi ni več utemeljeno, saj se je 
izkazalo, da podjetje dejansko ni objavilo spornega oglasa za delovno mesto.  
 
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.  
 
 
Postopek vodila: 
Nika Stroligo Urankar                                                           Miha Lobnik 
Svetovalka Zagovornika III                            ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
 
 
 
 
Vložiti: 
- zbirka dok. gradiva. 
 

 
1 Jerovšek et al., Zakon o splošnem upravnem postopku: s komentarjem, Ljubljana: Nebra, 2004, str. 408. 


