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Zagovornik načela enakosti na podlagi 21. člena v povezavi s 37. členom Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD) in 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 postopku, začetem po uradni dolžnosti v zadevi ugotovitve obstoja 
diskriminacije po ZVarD, zoper domnevnega kršitelja Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, izdaja naslednji  
 

 
SKLEP 

 
1. Postopek ugotovitve obstoja diskriminacije, uveden zoper Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, se ustavi. 
 
2. Stroški v tem postopku niso nastali.  
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

 

Na Zagovornika načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) se je dne 18. 6. 2021 obrnil 

predlagatelj. Zatrjeval je neenakopravno obravnavo invalidov in gospodarskih družb s strani 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS, zavod) glede na status 

invalida v gospodarski družbi.  

 

Pojasnil je, da je samozaposlen invalid III. kategorije z odločbo o skrajšanem delovnem času. 

Kot delodajalec, nosilec s.p.-ja, je bil z odločbo Javnega štipendijskega, razvojnega, 

invalidskega in preživninskega sklada (v nadaljevanju odločba Sklada) oproščen plačila 

prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI)1. Območna enota ZZZS mu je kot 

samostojnemu zavezancu z odločbo (v nadaljevanju prvostopenjska odločba) priznala 

nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, in sicer iz razloga izolacije za obdobje 

od 2. 11. 2020 do 30. 11. 2020 in 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 ter iz razloga bolezni za obdobje 

1. 1. 2020 do 21. 1. 2020, v vseh obdobjih za 4 ure na dan. Kot samostojnemu zavezancu mu 

je odobrene zneske nakazala na njegov osebni račun, pri tem pa odvedla prispevke na 

javnofinančne račune. Iz obrazložitve glede tega izhaja, da je zavod predlagatelju od 

                                                      
1 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2, 98/14, 18/21. 
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izplačanega bruto zneska nadomestila odvedel vse prispevke, saj je bil predlagatelj po ZZRZI 

oproščen plačila teh prispevkov le, ko je sam zavezanec za njihovo plačilo. ZZRZI pa ne 

določa, da oprostitev velja tudi za ZZZS, ko gre za izplačevanje nadomestila plač v breme 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS torej tudi v teh primerih obračuna vse prispevke, 

s.p.-ju nakaže nadomestilo v neto zneskih, prispevke pa vplača na vplačilne račune FURS. 

 

Predlagatelj se s tem stališčem ni strinjal in je vložil pritožbo, ki je bila z odločbe (v nadaljevanju 

drugostopenjska odločba) zavrnjena.    

 

Predlagatelj v pobudi opozarja, da pri takem načinu obračuna in izplačila s strani ZZZS 

samostojni podjetnik, ki je z veljavno odločbo oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, ker je invalid, hkrati pa je tudi sam nosilec s.p.-ja, teh sredstev s strani 

ZZZS ne prejme, kar pa je drugače, kot če bi s.p. nadomestilo uveljavljal za pri njem 

zaposlenega invalida, ki prejema plačo, ali če bi bil sam invalid zaposlen v drugi obliki lastne 

gospodarske družbe (d.o.o.) ali pri drugem zaposlovalcu. To po stališču predlagatelja 

predstavlja neenakopravno obravnavo pravnih subjektov glede na obliko družbe in položaj v 

gospodarski družbi. V ostalih primerih namreč delodajalec prejme nadomestilo skupaj s 

prispevki in ob uveljavitvi olajšave tudi za čas bolezni lahko razpolaga z zneskom prispevka 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot to določa zakon. Pri sedanjem načinu izplačila 

pa s.p. kot podjetje-zaposlovalec s temi sredstvi v času bolniške odsotnosti samozaposlenega 

ne more razpolagati, saj jih ZZZS obračuna in plača na javnofinančne račune in ne s.p.-ju 

delodajalcu.  

 

Opozoril je še na 229., 229.a in 17. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja2 ter 

153. in 155. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju3 (v nadaljevanju ZPIZ-

2).  
 
Svoji pobudi je priložil odločbo Sklada, prvostopenjsko odločbo, pritožbo zoper prvostopenjsko 
odločbo, drugostopenjsko odločbo, pobudo Varuhu človekovih pravic ter Varuhov odgovor 
nanjo.    
 
Zagovornik je predlagateljevo obvestilo obravnaval najprej v okviru svoje svetovalne funkcije 
in na podlagi 37. člena ZVarD na zavod naslovil Poizvedbo št. 0702-108/2021/4 z dne 6. 7. 
2021. Dne 4. 10. 2021 je s strani ZZZS prejel dopis št. 180-151/2021-DI/2 s podanimi pojasnili. 
V njih je zavod smiselno navedel, da različna obravnava delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, 
in samozaposlenih invalidov (ki so sicer oboji oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) pri izplačilu nadomestila v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ni posledica neenake obravnave, temveč dejanskega neenakega pravnega 
položaja. Samozaposleni zavezanec namreč nima predpisane namenske porabe oproščenih 
prispevkov (ne odvaja jih na posebni konto), za razliko od delodajalca stroška plač tudi ne 
more izkazati, saj si nadomestila niti ne obračuna niti ne izplača sam. Upravičenec do 
oprostitve prispevkov je on sam in jo uveljavlja le v času, ko je sam zavezanec za plačilo 
prispevkov. Z dnem, ko obveznost obračuna in izplačila nadomestila plače preide v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa je ZZZS dolžan obračunati in izplačati nadomestilo 

                                                      
2 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 
51/98 - odl. US, 73/98 - odl. US, 90/98, 6/99 - popr., 109/99 - odl. US, 61/00, 64/00 - popr., 91/00 - popr., 59/02, 
18/03, 30/03, 35/03 - popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07, 33/08, 71/08 - skl. US, 7/09, 88/09, 
30/11, 49/12, 106/12, 99/13, 25/14 - odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 - ZČmIS, 64/18, 4/20, 43/20, 91/20, 42/21 - odl. 
US, 61/21. 
3 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 - ZIPRS1314-
A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 111/13 - ZMEPIZ-1, 44/14, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 
- ZIUPTDSV-A, 97/14 - ZMEPIZ-1A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14 - ZUJF-C, 31/15 - ZISDU-3, 
90/15 - ZIUPTD, 90/15 - ZUPPJS16, 96/15 - ZIPRS1617, 102/15, 42/16 - odl. US, 80/16 - ZIPRS1718, 88/16 - 
ZUPPJS17, 40/17, 23/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 65/17, 71/17 - ZIPRS1819, 28/19, 75/19 - ZIPRS2021, 75/19 - 
ZUPPJS2021, 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 139/20 - ZUPPJS2021-A, 139/20, 
174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 74/21 - ZIPRS2122-A. 
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plače po veljavnih predpisih in plačati vse predpisane prispevke, vključno s prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za to, da delodajalec lahko uveljavlja oprostitev, je 
podana zakonska podlaga, medtem ko za ZZZS te pravne podlage ni. Pravica do oprostitve 
prispevkov je po svoji naravi osebna in neprenosljiva, saj je vezana na samo osebo 
zavarovanca in na njegove lastnosti.  
 
Zagovornik je predlagatelja z zgoraj navedenimi pojasnili zavoda seznanil v dopisu z dne 23. 
11. 2021, nato pa skladno z določbami ZVarD na podlagi zbranih podatkov začel s postopkom 
ugotavljanja morebitne diskriminacije po uradni dolžnosti. 
 

* 

 

Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 

neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi 

osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 

enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti.  

 

Pri diskriminaciji mora biti specifična osebna okoliščina pomemben razlog za slabšo 

obravnavo. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali statuse, ki 

so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom in njegovo 

osebnostjo, zlasti identiteto, ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka. Med osebne okoliščine 

skladno s 1. členom ZVarD štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali 

prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteto in spolni izraz, družbeni 

položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina.  

 

Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb zaradi določene osebne 

okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno, 

kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se lahko obravnavala druga oseba ali skupina oseb 

(prvi odstavek 6. člena ZVarD).  

 

V skladu z določbo 40. člena ZVarD v postopkih ugotavljanja diskriminacije velja pravilo 

obrnjenega dokaznega bremena, skladno s katerim je v primeru izkazanega suma 

diskriminacije (kadar torej domnevno diskriminiran posameznik izkaže dejstva, ki opravičujejo 

domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije) na domnevnem kršitelju, da dokaže, da 

ni kršil prepovedi diskriminacije oziroma, da je postopal skladno z eno od izjem od prepovedi 

diskriminacije in je torej v zadevi ravnal zakonito.  

 

* 
 
Zagovornik je v postopku ugotavljal, ali gre v obravnavanem primeru za neposredno 
diskriminacijo, saj je predlagatelj smiselno zatrjeval manj ugodno obravnavo glede refundacije 
prispevkov, plačila katerih je bil kot invalid oproščen, pri izplačilu nadomestila plače, in sicer 
zaradi svoje osebne okoliščine invalidnosti, ki se prepleta z njegovim statusom samostojnega 
podjetnika. Navajal je, da zaradi svoje invalidnosti kot samostojni podjetnik ni v enakem 
položaju kot druge statusne oblike, saj če bi kot s.p. nadomestilo uveljavljal za pri njem 
zaposlenega invalida, ki prejema plačo, ali če bi bil sam invalid zaposlen v drugi obliki lastne 
gospodarske družbe (d.o.o.) ali pri drugem zaposlovalcu, bi delodajalec to refundacijo 
prispevkov prejel.  
 
Zagovornik po preučitvi zadeve ugotavlja, da v obravnavanem primeru niso podani znaki 
diskriminacije. Da je neko ravnanje prepoznano kot diskriminacija, mora izpolnjevati določene 
elemente. Skladno z določbami ZVarD mora biti v zatrjevanem neenakem obravnavanju 
prepoznana določena oblika možne diskriminacije, določena osebna okoliščina kot njen razlog 
ter poseg v človekove pravice oz. svoboščine ali druge pravice, pravne interese ali ugodnosti 
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domnevno diskriminirane osebe oz. skupine oseb (po prvem odstavku 4. člena ZVarD). To 
pomeni, da mora biti z določeno verjetnostjo izkazana vzročna povezava med osebno 
okoliščino in zatrjevanim neenakim obravnavanjem na določenem področju družbenega 
življenja, česar pa v obravnavani zadevi Zagovornik ni ugotovil, kot bo pojasnjeno v 
nadaljevanju.  
 
Prvi odstavek 153. člena ZPIZ-2 našteva, kdo so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v različnih primerih. Za primer samozaposlene 
osebe, kar sicer ureja 15. člen ZPIZ-2, je v tretji alineji prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 
določeno, da je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ta oseba sama, razen v primerih prejemanja nadomestil. V teh primerih je 
zavezanec za plačilo teh prispevkov izplačevalec nadomestil. V tretjem odstavku tega člena 
je določeno, kdo se šteje za izplačevalca nadomestil po tem členu, in sicer so to tiste pravne 
osebe, ki jih bremenijo izplačila posameznega nadomestila plač oziroma dohodkov, kot so 
zlasti Republika Slovenija, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije. 
  

Iz tega je razvidno, da zakon izrecno predvideva, da je v primeru samozaposlene osebe in v 

primeru prejemanja nadomestil zavezanec za plačilo prispevkov delodajalcev za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje tisti, ki ga ta nadomestila bremenijo. V obravnavanem primeru, ko je 

šlo za nadomestilo v breme zdravstvenega zavarovanja zaradi začasne zadržanosti od dela 

zaradi izolacije in bolezni, to torej pomeni, da je v primeru samozaposlene osebe zavezanec 

za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že po samem zakonu ZZZS. 

Zato se Zagovornik strinja s stališčem ZZZS, da je upravičenec do oprostitve prispevkov v 

primeru s.p-ja, ki je invalid, on sam in jo uveljavlja le v času, ko je sam zavezanec za plačilo 

prispevkov. Z dnem, ko obveznost obračuna in izplačila nadomestila plače preide v breme 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa je ZZZS dolžan obračunati in izplačati nadomestilo 

plače po veljavnih predpisih in plačati vse predpisane prispevke, vključno s prispevki za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
 

Predlagatelj se sklicuje na neenako obravnavo v primerjavi  s situacijo, ko bi s.p. nadomestilo 

uveljavljal za pri njem zaposlenega invalida, ki prejema plačo, ali če bi bil sam invalid zaposlen 

v drugi obliki lastne gospodarske družbe (d.o.o.) ali pri drugem zaposlovalcu. V tem primeru bi 

imel invalid status delavca v delovnem razmerju (kar ureja 14. člen ZPIZ-2) in ne delodajalca, 

kot ga ima predlagatelj kot nosilec s.p-ja. Kdo so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem primeru, pa določa prva alineja prvega 

odstavka 153. člena ZPIZ-2, ki kot zavezance v tem primeru opredeli delodajalce in 
izplačevalce nadomestil. Iz tega je torej razvidno, da je že po samem zakonu predvidena 

različna ureditev, ki pa je posledica različnega pravnega položaja, ki ga imajo različni 

pravni subjekti. Ureditev za samozaposlene osebe se v tem delu razlikuje od ureditve 

za delavce v delovnem razmerju, pri čemer pa osebne okoliščine tako enega kot 

drugega po oceni Zagovornika na to ureditev nimajo vpliva. Pri delavcih v delovnem 

razmerju nadomestilo izplačujejo primarno delodajalci, zato so oni tisti, ki odvedejo vse davke 

in prispevke, nato pa izplačano nadomestilo refundirajo od ZZZS. Pri samostojnih zavezancih 

za prispevek (kamor sodijo tudi s.p.) pa je ZZZS tisti, ki nakaže nadomestilo direktno 

samostojnim zavezancem, zato je dolžan plačati tudi vse davke in prispevke. Navedena 

obveznost ZZZS je opredeljena tudi v šestem odstavku 229. člena Pravil obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 
   
Zagovornik je po pregledu zakonodaje v ZPIZ-2 identificiral podoben primer, kot ga zatrjuje 
predlagatelj, in sicer v situacijah, ko ZZZS izplača nadomestilo, ki gre v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, s.p.-jem, ki so delno oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ob odprtju prvega s.p.-ja na podlagi 145. člena ZPIZ-2. 14. odstavek 
145. člena ZPIZ-2 namreč kot upravičence do delne oprostitve prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje navaja zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2, torej samozaposlene osebe 
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(enako kot je predlagatelj), in ne zavezancev za plačilo prispevkov (kar je ZZZS v primeru 
izplačila nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja). ZZZS torej tudi v tem 
primeru ni upravičen do oprostitve plačila prispevkov, zato jih je dolžan v celotni višini poravnati 
na ustrezne načine, torej enako kot v primeru predlagatelja.  
 
Na podlagi opisanega primera je Zagovornik še dodatno podkrepil svoje stališče, da osebna 
okoliščina invalidnosti v tem primeru ni tista, ki bi bila razlog za neenako obravnavo, saj ni 
podan bistveni znak diskriminacije - vzročna povezava med osebno okoliščino in zatrjevanim 
neenakim obravnavanjem.  
 
Skladno z vsem zgoraj navedenim Zagovornik v konkretni zadevi ugotavlja, da je ZZZS v 
skladu s svojim dokaznim bremenom uspel izkazati, da neenako obravnavanje oziroma 
izplačilo nadomestila zaradi začasne zadržanosti od dela brez zneska prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v obravnavanem primeru ni posledica diskriminacije 
predlagatelja kot invalida, ki je hkrati tudi nosilec svojega s.p.-ja. Glede na navedeno je 
Zagovornik ugotovil, da do diskriminacije ni prišlo, zato je sklenil, kot izhaja iz 1. točke izreka 
tega sklepa.  

 
Četrti odstavek 135. člena ZUP določa, da lahko organ ustavi postopek, začet po uradni 
dolžnosti, če niso več izpolnjeni pogoji za njegovo vodenje oziroma če organ glede na 
okoliščine primera presodi, da ni več javnega interesa za njegovo nadaljevanje.4 Ker je 
Zagovornik postopek ugotavljanja diskriminacije začel po uradni dolžnosti in ker je bilo tekom 
postopka ugotovljeno, da diskriminacija v obravnavanem primeru ni izkazana, je postopek 
ustavil, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.   
 
Skladno s prvim odstavkom 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: 
mag. Eva Cankar Farkaš                                              Miha Lobnik 
Svetovalka Zagovornika I                        ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
 
 
 
Vročiti:  
- predlagatelju 
 
Vložiti: 
- zbirka dok. gradiva. 

                                                      
4 Jerovšek…(et al.), Zakon o splošnem upravnem postopku: s komentarjem, Ljubljana: Nebra, 2004, str. 408. 


