
 

 
Številka:  0702-230/2022/3 
Datum:  22. 12. 2022 
  
Zadeva:  Pojasnilo Zagovornika načela enakosti  
 
Spoštovani, 
 
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je prejel vaše e-sporočilo z dne 16. 12. 2022. 
Navajate, da vlagate prijavo o diskriminaciji v javnem zavodu na osnovi verskega prepričanja. 
Vodstvo je namreč v avli ob vhodu dalo postaviti božični motiv (jaslice), ki po mnenju številnih 
zaposlenih krši ustavno načelo ločitve cerkve in države in je diskriminatorno do vseh 
zaposlenih v javnem zavodu, ki niso kristjani oziroma praznujejo božič kasneje, ali pa so 
kristjani, pa se ne strinjajo s takšnim vsiljevanjem ene specifične religije vsem zaposlenim in 
zavodu kot celoti. Prilagate tvit direktorja, ki se hvali s postavitvijo jaslic. Prosite za odziv in 
pojasnilo, kaj lahko Zagovornik stori za prekinitev trenutnega diskriminatornega stanja.  
 
Dne 20. 12. 2022 ste, prav tako po e-pošti, posredovali še podpisan obrazec prijave 
diskriminacije v zvezi z isto zadevo. Pojasnjujete, da gre za postavitev jaslic in da je to 
problematično na dveh ravneh. Gre za diskriminacijo nepripadnikov enega dela krščanske 
verske skupnosti. Obenem pa je poteza nesprejemljiva, ker gre za javni in ne cerkveni zavod, 
zato so verski simboli kršitev načela sekularnosti in videza nepristranskosti, ki ga mora javni 
medijski zavod ohranjati.  
 

* 
 
Zagovornikove naloge in pooblastila ureja 21. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo 
(Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD), ki določa, da je 
Zagovornik, med drugim, pristojen za obravnavo primerov domnevne diskriminacije ter 
nudenje neodvisne pomoči in svetovanja diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih 
pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo. 
 
Definicija diskriminacije je vsebovana v 4. členu ZVarD, skladno s katero diskriminacija pomeni 
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 odločilen 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. Mednje, skladno s 1. členom ZVarD, štejejo spol, 
narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna 
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usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, 
izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina.  
 
V postopkih obravnave diskriminacije velja obrnjeno dokazno breme (40. člen ZVarD). Kadar 
diskriminirana oseba v postopku pri Zagovorniku, pristojni inšpekciji ali drugem postopku, v 
katerem zahteva obravnavo diskriminacije, izkaže dejstva, ki upravičujejo domnevo, da je bila 
kršena prepoved diskriminacije, mora kršitelj dokazati, da v obravnavanem primeru ni kršil te 
prepovedi, oziroma da je neenako obravnavanje dopustno v skladu s tem zakonom. 
 
Za postopek ugotavljanja diskriminacije je nujen obstoj naslednjih elementov diskriminacije: 
osebna okoliščina, poseg v človekovo pravico, svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali 
ugodnost, prikrajšanje v primerjavi z drugimi posamezniki ali skupinami v primerljivem 
položaju, vzročna zveza med osebno okoliščino in obravnavo, ki je je predlagatelj deležen, 
odsotnost izjem od prepovedi diskriminacije. 
 
V Ustavi RS (41. člen) je posameznikom zagotovljena svoboda vesti, kar pomeni, da je 
posameznikovo izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju 
svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. 
 
»Zahteva po nevtralnosti (sekularnosti) države seveda ne terja izključitve vere iz javnega 
življenja: že prvi odstavek 41. člena izrecno zagotavlja svobodo izpovedovanja vere v 
zasebnem in javnem življenju.«1 Človekova pravica, temeljna svoboščina, druga pravica, 
pravno varovan interes posameznika (verujočega, ali neverujočega), da mu je ves čas in 
povsod omogočena popolna verska nevtralnost v zakonu ali drugem predpisu, ni določena. 
Takšno upravičenje bi bilo že samo po sebi v nasprotju z upravičenjem iz 41. člena Ustave 
RS, skladno s katerim imajo posamezniki pravico do svobodnega izpovedovanja vere in drugih 
opredelitev tako v zasebnem kot javnem življenju. 
 
Posebno pozornost je Ustavno sodišče RS namenilo primeru javnih vrtcev in šol, kjer je široko 
pojmovalo obseg varovane negativne verske svobode in načela o ločenosti države in verskih 
skupnosti. Izpostavilo je, da je položaj, ko gre za javni šolski prostor in prostor javnega vrtca, 
v katerih potekata izobraževanje in vzgoja otrok, ki se osebnostno šele oblikujejo in katerih 
voljna sposobnost (praviloma) še ni popolna, posledice njihove dovzetnosti na vzgibe iz 
takšnega okolja pa niso predvidljive, bistveno drugačen kot obravnavani položaj, ko gre za 
odgovorne, voljno sposobne odrasle.2  
 
Kot izhaja iz vašega pisanja, zatrjujete, da je vodstvo, s tem ko je dalo postaviti v avli ob vhodu 
božični motiv (jaslice), ravnalo diskriminatorno do vseh zaposlenih v javnem zavodu, ki niso 
kristjani oziroma praznujejo božič kasneje, ali pa so kristjani, pa se ne strinjajo s takšnim 
vsiljevanjem ene specifične religije vsem zaposlenim in zavodu kot celoti. Iz tega je mogoče 
sklepati, da je osebna okoliščina, na podlagi katere zatrjujete diskriminacijo, vera – pri čemer 
naj bi bili v konkretnem primeru diskriminirani tako kristjani, ki se ne strinjajo z vsiljevanjem 
specifične religije vsem zaposlenim v zavodu, kot tudi pripadniki drugih veroizpovedi. Tako 
torej ni jasno, kdo so tisti posamezniki, ki imajo specifično osebno okoliščino (katera je ta 
osebna okoliščina), ki naj bi bila razlog za diskriminacijo.  
 
Iz vašega pisanja tudi ne izhaja, kako naj bi postavitev jaslic v avli ob vhodu v javni zavod 
ovirala, zmanjšala ali izničevala enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti oziroma 
v katere pravice oz. pravne interese/ugodnosti zaposlenih v javnem zavodu naj bi se posegalo.  
 

 
1 Metoda Orehar Ivanc, 2011, Človekove pravice in temeljne svoboščine / 41. člen / Svoboda vere in svoboda vesti, 
Ustavnosodna presoja, Komentar Ustave Republike Slovenije, 2019, dostopno na www.e-kurs.si. 
2 Ustavo sodišče RS, odločba št. U-I-92/07-23 z dne 15. 4. 2010, obrazložitev tč. 170. 
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Vera je sicer osebna okoliščina, ki je v ZVarD pravno varovana. Vendar iz vaše prijave ni 
razvidna povezava z osebno okoliščino vere (vzročna zveza), glede na to, da zatrjujete 
diskriminacijo tako dela kristjanov ter tudi ostalih, ki tej skupini ne pripadajo (bodisi ker so 
pripadniki druge vere, domnevno pa tudi diskriminacijo ateistov).   
 
Utemeljeno opozarjate na ustavno načelo ločenosti države in verskih skupnosti. Vendar 
morebitnih kršitev tega načela ni mogoče enačiti z diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja. 
Za ugotovitev kršitve prepovedi diskriminacije mora biti namreč podana tudi kršitev določene 
pravice drugih ljudi. Iz navedenega primera ne izhaja, da bi sama postavitev jaslic posegala v 
pravice drugih ljudi.  
 
Ker iz opisa ravnanja ne izhaja, da je bila kršena prepoved diskriminacije, Zagovornik s tem 
pojasnilom zaključuje obravnavo zadeve.  
 
Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu gp@zagovornik-
rs.si ali na telefonski številki 080 81 80, in sicer vsak dan med 10:00 in 12:00 uro, v sredo pa 
tudi med 15:00 in 18:00 uro. 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
                             
         Sergeja Oštir                     
               Samostojna Svetovalka Zagovornika           
      
 
Poslano: 
- elektronsko, 
- zbirka dok. gradiva. 
 
 


