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Naslovniki po seznamu

Številka: 0070-10/2022/1
Datum: 15. 12. 2022

Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede sprejemanja posebnih ukrepov

Spoštovani,

Zagovornik je v več ocenah diskriminatornosti predpisov kot neskladne z Zakonom o varstvu pred 
diskriminacijo (ZVarD) ocenil rešitve, ki so imele sicer legitimen namen reševati položaj ranljivih 
skupin. Njihova neskladnost z zakonom izhaja iz primerov predlagateljevega neupoštevanja specifi
čnih pravil, ki jih je za tovrstne ukrepe predvidel ZVarD.

V zvezi s tem vas opozarjamo na  Zakon o varstvu pred diskriminacijo, konkretno na:

17. člen – posebni ukrepi za zagotavljanje enakosti in 
18. člen – sprejemanje posebnih ukrepov.

Zagovornik državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za varstvo pred 
diskriminacijo in zagotavljanje enakih možnosti (14. člen ZVarD) v izogib neskladnosti z 
zakonodajo priporoča, da pri pripravi posebnih ukrepov (ki določenim skupinam v družbi 
zagotavljajo posebne ugodnosti ali oblike pomoči) dosledno upoštevajo 17. in 18. člen 
ZVarD.

Vljudno vas naprošamo, da nas v 30 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju priporo
čila.

S spoštovanjem,   
      Miha Lobnik 

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 0070-10/2022/1

Poslano:
- naslovnikom po seznamu – ministrstva, vladne službe in lokalne skupnosti (e-pošta)
- zbirka dok. gradiva

V vednost: 
- Urad Predsednika republike (po e-pošti: gp.uprs@predsednik.si)  
- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)  
- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)  
- Vlada Republike Slovenije (po e-pošti: gp.gs@gov.si) 
- Služba Vlade za zakonodajo (po e-pošti: gp.svz@gov.si) 
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si) 
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1 Višje sodišče v Ljubljani. Dostopno na: 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2012032113059000&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS
&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2012032113059000
2 Višje delovno in socialno sodišče. Dostopno na: 
http://www.sodnapraksa.si/?q=diskriminacija&database[VDSS]=VDSS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=2
&id=2010040815248168

UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU 
ŠT. 0070-10/2022/1

Zagovornik državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za varstvo pred 
diskriminacijo in zagotavljanje enakih možnosti (14. člen ZVarD) v izogib neskladnosti z 
zakonodajo priporoča, da pri pripravi posebnih ukrepov (ki določenim skupinam v družbi 
zagotavljajo posebne ugodnosti ali oblike pomoči) dosledno upoštevajo 17. in 18. člen
ZVarD.

14. člen Ustave RS z naslovom »enakost pred zakonom« določa, da so v Sloveniji vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča pa »načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da 
zakonodajalec ne bi smel različno urejati položajev posameznih pravnih subjektov«.

Ustavno sodišče je navedlo, da se od zakonodajalca »ne zahteva, da bi se vse osebe v vseh ozirih 
obravnavale na enak način, ampak ga omenjeno načelo zavezuje, da obravnava bistveno enake 
primere enako in bistveno neenake različno, ob upoštevanju njihove različnosti in lastnosti«.1

Zato »zahteva po prepovedi diskriminacije pomeni hkrati zahtevo po uveljavljanju posebnih pravnih 
položajev oziroma posebnih pravic in pozitivnih ukrepov, katerih namen je v preprečevanju manj 
ugodnega položaja nekaterih posameznikov«.2

Poleg izraza posebni ukrepi se za poimenovanje tovrstnih ukrepov uporabljajo tudi izrazi začasni 
ukrepi, obrnjena diskriminacija ter pozitivna diskriminacija. 

17. člen ZVarD (posebni ukrepi za zagotavljanje enakosti) določa: 

»(1) Posebni ukrepi so začasni ukrepi, ki imajo za cilj zagotoviti uresničevanje pravice do enakega 
obravnavanja, enake možnosti ali dejansko enakost in udeležbo na področjih družbenega življenja 
oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine. Posebni ukrepi se 
sprejmejo z namenom preprečevanja ali odpravljanja posledic takšnega položaja oziroma 
predstavljajo nadomestilo za manj ugoden položaj.

(2) Posebni ukrepi so zlasti:

- spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude za osebe v manj 
ugodnem položaju na določenem področju ali v določenem okolju,

- pozitivni ukrepi, ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev dajejo prednost osebam 
z določeno osebno okoliščino in se lahko uporabijo zlasti, kadar pri teh osebah obstaja očitno 
nesorazmerje v možnostih dostopa do uveljavljanja pravic, dobrin, storitev ali ugodnosti.«

Po ZVarD so posebni ukrepi za zagotavljanje enakosti torej tisti ukrepi, s katerimi se določenim 
skupinam, ki so zaradi svojih osebnih okoliščin v manj ugodnem položaju, zagotavljajo enake mo
žnosti, da enakovredno sodelujejo na različnih področjih družbenega življenja (npr. zaposlovanje in 
delo, izobraževanje). Po Zakonu o enakih možnostih žensk in moških so posebni ukrepi začasni 
ukrepi, namenjeni ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških ter spodbujanju enakosti spolov na 
posameznih področjih družbenega življenja, kjer se ugotavlja neuravnotežena zastopanost spolov 
oziroma neenak položaj oseb enega spola.

Ključni cilj uvedbe posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti je torej odprava neenakosti oziroma 
manj ugodnega dejanskega položaja oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer s privilegirano 
obravnavo pri dostopanju do pravic ter dobrin in storitev.
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Na podlagi 14. člena ZVarD so državni organi, lokalne skupnosti, samoupravne narodne skupnosti 
in nosilci javnih pooblastil zavezani k ustvarjanju pogojev za enako obravnavo vseh oseb, ne glede 
na katero koli osebno okoliščino (npr. za starejše, osebe z invalidnostmi, ženske in moške, starše, 
tujce itn.). Po 17. členu ZVarD za to lahko sprejmejo tudi posebne ukrepe normativne in politične 
narave.

Med normativne ukrepe sodijo priprava zakonov, podzakonskih aktov in drugih pravnih predpisov. 
Prav tako se med normativne ukrepe uvrščajo nezavezujoči akti, kot so resolucije, deklaracije in 
podobni dokumenti. Med politične ukrepe sodijo izvršna dejanja ter relevantni projekti, ki jih organ 
izvaja sam ali v sodelovanju z drugimi deležniki (npr. drugi državni organi, nevladne organizacije, 
zasebni subjekti). Med politične ukrepe se uvrščajo tudi javni razpisi in pozivi, ki jih izdajajo, 
denimo, ministrstva, vladne službe oziroma lokalne skupnosti, in so namenjeni zagotavljanju 
pogojev enakega obravnavanja, spodbujanju enakih možnosti in varstvu pred diskriminacijo. V to 
skupino se uvrščajo strategije in akcijski načrti, ki so namenjeni osebam z določeno osebno okoliš
čino in urejajo njihov položaj. Med politične ukrepe sodijo tudi različne ozaveščevalne kampanje, 
namenjene širši ali posebnim javnostim. V kategorijo političnih ukrepov uvrščamo tudi raziskave in 
študije.

Sprejemanje in izvajanje posebnih ukrepov skladno z ZVarD

Posebni ukrepi se lahko uvajajo in izvajajo samo na nediskriminatoren način. Pogoje za 
sprejemanje posebnih ukrepov določa 18. člen ZVarD, ki se glasi: 

»(1) Posebne ukrepe lahko pod pogoji iz tega zakona sprejmejo državni organi, samoupravne 
lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil, delodajalci, vzgojno-izobraževalne institucije, 
gospodarski subjekti in drugi subjekti glede na naravo dela in področje delovanja na področjih iz 2. 
člena tega zakona.

(2) Posebni ukrepi zasledujejo legitimen cilj odprave manj ugodnega položaja oseb z določeno 
osebno okoliščino, utemeljen na analizah o obstoju manj ugodnega položaja, ter so potrebno in 
ustrezno sredstvo za odpravo takšnega položaja. Subjekti iz prejšnjega odstavka, ki sprejmejo 
posebne ukrepe, redno preverjajo njihovo utemeljenost oziroma upravičenost njihovega nadaljnjega 
izvajanja. Če ugotovijo, da je cilj njihovega izvajanja dosežen, jih nemudoma prenehajo izvajati.«

Pri sprejemanju posebnih ukrepov mora pristojni organ torej slediti določbam 18. člena ZVarD, ki 
določa nujne zakonske pogoje takih ukrepov. Tako morajo posebni ukrepi:

temeljiti na jasnih kvantitativnih in kvalitativnih analizah o dejanskem obstoju manj 
ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliščino, torej na analizah, ki utemeljujejo 
dejansko potrebo po odpravi manj ugodnega položaja; 
zasledovati legitimen cilj odprave manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliš
čino;
predstavljati ustrezno in potrebno sredstvo za odpravo takšnega položaja, kar pomeni, da je 
z ukrepom dejansko mogoče doseči legitimen cilj odprave manj ugodnega položaja oseb 
(ustreznost), legitimnega cilja pa ni mogoče (v enaki meri) doseči z drugim, blažjim 
ukrepom (potrebnost);      
biti začasni in redno preverjani s strani zgoraj omenjenih subjektov glede upravičenosti 
njihovega nadaljnjega izvajanja. Posebne ukrepe je treba prenehati izvajati nemudoma, ko 
dosežejo svoj cilj odprave neenakega položaja oseb. 

Posebni ukrepi morajo biti vedno namenjeni tistim, ki so dejansko v manj ugodnem položaju. Biti 
morajo upravičeni, smiselni in pravilno odmerjeni, saj lahko sicer namesto odprave diskriminacije 
celo povzročijo novo ali poglobijo obstoječe neenakosti.

Zagovornik v skladu z nalogami 21. člena ZVarD redno spremlja stanje na področju varstva pred 
diskriminacijo na način poizvedb pri ministrstvih in izbranih vladnih službah glede ukrepov za 
varstvo pred diskriminacijo in spodbujanje enake obravnave in enakih možnosti, ter tako ugotavlja,
ali so ti ukrepi v skladu z 17. in 17, členom ZVarD.

Uvedbo posebnih ukrepov je tako zaznal npr. pri solidarnostnem dodatku za odpravo posledic 
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3 Oceni diskriminatornosti Zagovornika načela enakosti št. 050-10/2022/6 (Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske 
revščine iz aprila 2022 po oceni Zagovornika ni v skladu z 18. členom ZVarD) in 050-13/2022/11 (Ocena diskriminatornosti Zakona 
o spodbujanju digitalne vključenosti), dostopni na https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/ocene-diskriminatornosti-predpisov/.  
4 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT .
5 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Uradni list Evropske unije C 326/2012.
6 Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost, 
Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, Direktiva 
Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/54/ES z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih 
možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) ter Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 2010/41/EU z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo 
samostojno dejavnost.
7 Equinet. Positive Action Measures. The Experience of Equality Bodies. Dostopno na: https://equineteurope.org/wp-
content/uploads/2018/01/positive_action_measures_final_with_cover.pdf

energetske revščine in Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti ter ocenil, da v teh primerih niso 
bili uvedeni na primeren način: niso temeljili na analizah, ki bi potrjevale slabši položaj določenih 
skupin, ali pa skupine niso bile ustrezno določene; med skupinami s slabšim premoženjskim 
stanjem so bile tudi skupine, ki so bile v neprimerljivo boljšem premoženjskem položaju, zato 
njihova uvrstitev med upravičence ni bila upravičena; predlagatelj predpisa, ki je navajal podlago za 
izvajanje posebnih ukrepov, tudi ni izkazal primernosti in nujne potrebnosti posebnih ukrepov za 
določene skupine glede na cilje, ki so jih ukrepi zasledovali.3

Zato Zagovornik zavezancem za varstvo pred diskriminacijo ponovno priporoča upoštevanje 
zakonsko določenih pogojev za sprejemanje posebnih ukrepov. Posebni ukrepi so namreč dopustna 
izjema od prepovedi diskriminacije le, če so izvedeni pravilno.

Mednarodna pravna podlaga za sprejemanje posebnih ukrepov

Na ravni Evropske unije Listina Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da smo pred zakonom 
vsi enaki in prepoveduje diskriminacijo. Možnost za zagotavljanje enakosti in enakopravnosti je 
vključena npr. v Pogodbo o delovanju Evropske unije v zvezi z osebno okoliščino spola. Ta določba 
v četrtem odstavku 157. člena določa, da z namenom zagotavljanja dejanske polne enakosti med 
moškimi in ženskami v delovnem okolju »načelo enakega obravnavanja državam članicam ne 
preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih, s katerimi se nezadostno 
zastopanemu spolu olajša opravljanje poklicne dejavnosti ali prepreči ali izravna neugoden položaj 
v poklicni karieri.«4

Še širše možnosti za sprejem posebnih ukrepov za zagotavljanje dejanske enakosti omogoča 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,5 ki za razliko od Pogodbe o delovanju Evropske unije 
ne omejuje sprejemanja ukrepov specifičnih ugodnosti samo na področje dela in zaposlovanja. V 
členu 23, ki zagotavlja enakost žensk in moških, dodaja, da načelo enakosti ne preprečuje ohranitve 
ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih v korist nezadostno zastopanega spola.

Dodatno pravno podlago za uveljavljanje prednostnega obravnavanja pa zagotavljajo tudi direktive 
Evropske unije s področja enakega obravnavanja.6  V teh direktivah so posebni (tudi pozitivni) 
ukrepi definirani kot ukrepi za preprečevanje ali odpravljanje prikrajšanosti zaradi določenih osebnih 
okoliščin z namenom zagotovitve enakosti v praksi. V zakonodaji EU se posebni ukrepi 
tradicionalno obravnavajo kot izjema od prepovedi diskriminacije s ciljem doseči vsebinsko enakost 
z ukrepi, oblikovanimi z namenom zagotavljanja enakih možnosti.7
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