
 

 
 
Zadeva: 0700-12/2021/14 
Datum:  4. 2. 2022 
 
 
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) 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 prvega odstavka 207. 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, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) v postopku, začetem po uradni 
dolžnosti v zadevi ugotovitve obstoja diskriminacije po ZVarD zoper družbo izdaja naslednjo 
  
 

ODLOČBO 
 
 

1. Ugotovi se, da je družba z določitvijo kriterijev za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost 
za leto 2020, vsebovanih v drugem odstavku 4. člena Pravilnika ter drugem odstavku 3. 
člena Sklepa o izplačilu božičnice, skladno s katerim se v obračunsko obdobje, vezano na 
izplačilo nagrade, ne všteje odsotnost delavcev zaradi koriščenja materinskega in/ali 
starševskega dopusta nad obveznim koriščenjem takega dopusta na podlagi veljavnih 
predpisov, kršila prepoved neposredne diskriminacije po prvem odstavku 6. člena ZVarD. 

 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

 
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je dne 22. 1. 2021 s strani osebe, 
zaposlene v podjetju, prejel elektronsko sporočilo, v katerem je bilo izpostavljeno vprašanje 
upravičenosti do izplačila polnega oziroma sorazmernega dela božičnice zaradi 
večmesečnega koriščenja materinskega in starševskega dopusta. Stranka je v sporočilu 
izpostavila, da so bili po navedbah podjetja do božičnice v letu 2020 upravičeni vsi zaposleni, 
vendar v različnih deležih. Pri tem naj ne bi izločali niti bolniških odsotnosti niti nege, 
spremstva, dopustov, čakanja na delo ali koriščenja višje sile. Vsi omenjeni razlogi naj bi 
namreč bili neprostovoljni, medtem ko sta koriščenje materinskega dopusta (razen 15 dni) in 
starševskega dopusta prostovoljna. Pri izplačilu božičnice naj bi bil tako relevanten zgolj kriterij 
odsotnosti iz razloga koriščenja materinskega oziroma starševskega dopusta.  
 
Zagovornik je, upoštevaje dejstvo, da neenako obravnavanje, ki temelji na osebni okoliščini 
posameznika, lahko predstavlja diskriminacijo, na podlagi prvega odstavka 34. člena ZVarD 
(skladno s katerim lahko začne obravnavo diskriminacije po uradni dolžnosti, če je o obstoju 
diskriminacije seznanjen na podlagi anonimnega predloga, predloga tretje osebe ali na drug 
način) pričel s postopkom ugotavljanja diskriminacije, ki ga vodi na podlagi določb Zakona o 
varstvu pred diskriminacijo ter po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku1 (v 
nadaljevanju: ZUP). V okviru postopka je Zagovornik na podlagi 37. člena ZVarD na družbo 

 
1 Uradni list RS, št. 24/06, s spremembami. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
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(domnevnega kršitelja) naslovil zaprosilo za posredovanje dokumentacije in pojasnil (št. 0702-
173/2020/5 z dne 14. 1. 2021).  
 
Zagovornik je dne 2. 2. 2021 s strani družbe prejel pojasnila, iz katerih izhaja, da so bili skladno 
z veljavnim Pravilnikom in na njegovi podlagi sprejetim Sklepom o izplačilu božičnice do 
nagrade za poslovno uspešnost oz. božičnice upravičeni vsi zaposleni, ki so bili na dan 
izplačila zaposleni v družbi. Na podlagi omenjenega sklepa je družba božičnico za leto 2020 
izplačala dne 18. 12. 2020. Poslovodstvo je osnovo za izračun višine božičnice določilo pri 50 
% osnovne mesečne bruto plače po pogodbi o zaposlitvi posameznega delavca za delo, 
opravljeno v mesecu decembru 2020, pri čemer se pri izračunu osnove ne upoštevajo dodatki, 
ki presegajo pogodbeno relevantno osnovno mesečno bruto plačo delavca, kot npr. dodatek 
za minulo delo, nadurno delo, nočno delo, itd. 
 
Iz pojasnil izhaja, da družbe ne zavezuje nobena kolektivna pogodba na ravni dejavnost ali 
podjetja. Družba pojasnjuje, da zaposlenih pri izplačilu poslovne uspešnosti oz. božičnice za 
leto 2020 z ničemer ni neposredno ali posredno diskriminirala. Neutemeljeni naj bi bili očitki, 
da naj bi družba v internih aktih oz. odločitvah poslovodstva postavila kriterije, ki bi iz 
upravičenosti do nagrade za poslovno uspešnost za leto 2020 izključili določene kategorije 
zaposlenih na podlagi katerekoli osebne okoliščine. Pravica do nagrade za poslovno 
uspešnost oz. božičnico za leto 2020 je namreč pripadala vsem zaposlenim, ki so imeli na dan 
izplačila (18. 12. 2020) sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi. 
 
Pri izračunu višine nagrade za poslovno uspešnost oz. božičnice za leto 2020 je družba 
upoštevala čas zaposlitve posameznega delavca na način, da je delavec, ki je v službi z delom 
nastopil sredi koledarskega leta, upravičen do 1/12 osnove za vsak poln koledarski mesec 
zaposlitve v družbi v letu 2020. Sorazmerni del nagrade je družba priznala tudi delavcem, ki 
so bili v letu 2020 odsotni z dela zaradi koriščenja dopusta na podlagi predpisov, ki urejajo 
starševsko varstvo in družinske prejemke. Izjemo od tega je predstavljalo le 15 dnevno 
obdobje materinskega dopusta, ki ga mora mati skladno z določbo drugega odstavka 19. člena 
ZSDP-1 izrabiti obvezno, s čimer je družba sledila tudi praksi Sodišča EU (zadeva Lewen proti 
Denda, C-333/97 z dne 21. 10. 1999) glede dopustnosti tega merila pri izplačevanju božičnice. 
Stališče Sodišča EU naj bi bilo, da določilo člena 11(2)(b) Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 
19. 10. 1992 delodajalcem ne preprečuje, da ne bi pri izplačilu božičnice upoštevali odsotnosti 
zaposlenega zaradi koriščenja prostovoljnega dela materinskega ali starševskega dopusta, 
saj njihovega položaja v času koriščenja prostovoljnih pravic iz tega naslova ni mogoče enačiti 
z delavci, ki v tem obdobju delo dejansko opravljajo. 
 
Glede drugih odsotnosti z dela (npr. bolniška odsotnost, idr.) je družba pojasnila, da slednje 
pri izračunu višine božičnice niso bile upoštevane oziroma, da tovrstnih odsotnosti družba v 
svojih internih pravilih ni predpisala niti jih ni upoštevala pri izplačilu božičnice. Sklepno je 
Zagovorniku predlagala, da se na podlagi navedenih pojasnil postopek ugotavljanja 
diskriminacije zoper družbo s sklepom ustavi. 
 

* 
 
Zagovornik je z dopisom št. 0700-12/2021/6 z dne 18. 10. 2021 družbi posredoval v seznanitev 
in izjasnitev dotedanje ugotovitve. V njih se je podrobneje opredelil do navedb oziroma pojasnil 
družbe z dne 2. 2. 2021. Zagovornik je med drugim izpostavil, da sta tako pravica do odsotnosti 
z dela zaradi materinstva, očetovstva, starševstva kot pravica do odsotnosti z dela zaradi 
zdravstvenih razlogov zakonsko določeni pravici delavca, ki delavcu pripada neodvisno od 
volje delodajalca. Odločanje o izrabi omenjenih, zakonsko določenih pravic ni prepuščeno 
delodajalcu, prav tako možnost uveljavljanja teh pravic ni stvar dobre volje delodajalca, temveč 
gre za pravice, ki ob izpolnitvi z zakonom določenih pogojev delavcu pripadajo na podlagi 
samega zakona. Delodajalci izrabe teh pravic ne smejo preprečevati ali omejevati. Toliko bolj 



3 
 

to velja za pravice, ki so vezane na okoliščino materinstva, starševstva, saj imajo delavci zaradi 
nosečnosti ali starševstva po delovnopravni zakonodaji pravico do posebnega varstva v 
delovnem razmerju. Ugodnosti, ki so namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja, delavcem ne smejo povzročati manj ugodnega delovnopravnega 
položaja. Če do manj ugodne obravnavane, ki je povezana z nosečnostjo ali starševskim 
dopustom, dejansko pride, pa gre že po izrecni določbi četrtega odstavka 6. člena ZDR-1 za 
diskriminacijo.  
 
Zagovornik je ocenil, da je v trenutni fazi postopka v obravnavanem primeru na podlagi zbranih 
podatkov izkazan sum, da je s postavitvijo kriterija, ki kot relevantno pri izplačilu višine nagrade 
za poslovno uspešnost upošteva posameznikovo odsotnost z dela zaradi koriščenja pravice 
do materinskega/starševskega dopusta, kršena prepoved neposredne diskriminacije po prvem 
odstavku 6. člena ZVarD.  
 
Zagovornik je še pojasnil, da je, upoštevaje 40. člen ZVarD, v primeru izkazanega suma 
diskriminacije na domnevnem kršitelju, da dokaže pravilnost svojega ravnanja, torej da 
dokaže, da v obravnavanem primeru ni kršil prepovedi diskriminacije oziroma, da je njegovo 
ravnanje skladno z eno od izjem od prepovedi neposredne diskriminacije po 13. členu ZVarD. 
Družbo je pozval, da mora v primeru, če ocenjuje, da opisana neenaka obravnava v konkretni 
zadevi sodi v izjemo od prepovedi neposredne diskriminacije, izkazati legitimni cilj, ki ga 
neenaka obravnava zasleduje ter izkazati, da so izbrana sredstva za dosego tega cilja 
ustrezna (da je z ukrepom sploh mogoče doseči zadani cilj), potrebna (da se cilja ne da doseči 
z drugim ukrepom) in sorazmerna (da sta teža in obseg ukrepa proporcionalna zadanemu 
cilju).  
 

* 
 

Družba se je na Zagovornikove navedbe odzvala v dopisu z dne 19. 11. 2021, ki ga je je 
Zagovornik prejel dne 23. 11. 2021. Družba v osnovi izpostavlja dva sklopa argumentov 
(oziroma dve točki), in sicer napačno ugotovljeno naravo dodatka za poslovno uspešnost (1) 
ter napačno uporabo nacionalnega prava (2). 
 
Družba v zvezi z razlago Zagovornika, da je dodatek za poslovno uspešnost, kot izhaja iz 
splošnih internih aktov družbe, treba razlagati kot plačilo za delo in sodi v pojem »plače« iz 3. 
alineje prvega odstavka 2. člena ZVarD, navaja, da je takšno naziranje materialno zmotno 
(prva točka pojasnil).  
 
Po navedbah družbe dodatek za poslovno uspešnost, upoštevaje določbe ZVarD (ki pojma 
plače ne definirajo) in 126. člen ZDR-1, ni del plača, razen če za delodajalca zavezujoča 
kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi ne določa drugače. Družba poudarja, da ni 
podvržena nobeni splošni ali panožni kolektivni pogodbi, niti dodatka za poslovno uspešnost 
ni opredelila v pogodbah o zaposlitvi, ki jih je sklenila s svojimi zaposlenimi. Nadalje navaja, 
da z ozirom na določbo drugega odstavka 126. člena ZDR-1 dodatek za poslovno uspešnost, 
ki ga družba nima opredeljenega v svojih splošnih internih aktih ali dogovorjenega v pogodbah 
o zaposlitvi, nima lastnosti plače. Iz tega naj bi po oceni družbe sledilo, da družba pojmovno 
ni mogla ravnati v nasprotju z določbo tretje alineje prvega odstavka 3. člena ZVarD, saj ta 
naslavlja le plače ne pa drugih plačil za delo. Pristop Zagovornika, po katerem plačilo za delo 
enači s pojmom plače, je materialno povsem zgrešeno. Takšno napačno razumevanje 
materialnih predpisov pa naj bi imela posledice tudi na zaključek, da je družba zaposlene 
diskriminirala. 
 
Družba dalje (v drugi točki pojasnil) navaja, da je dodatek za poslovno uspešnost treba 
primarno razlagati skozi pravo EU, natančneje z vidika relevantnih direktiv, in ne po pravilih 
nacionalnega prava. Družba opozarja na 3. a člen Ustave RS in načelo primarnosti prava EU. 
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Navaja, da gre v konkretnem primeru za pravice posameznika ter da je vsebino oziroma obseg 
pravice mogoče ugotoviti na podlagi določb Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 
o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti zdravja pri delu nosečih delavk 
in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. Z vidika prava EU predstavlja omenjena direktiva 
lex specialis, ki pravice nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ureja 
drugače. Cilji omenjene direktive so bili oziroma bi morali biti implementirani tudi pri oblikovanju 
ZDR-1. Glede vsebine direktive z vidika pravic zaposlenih v času odsotnosti z dela zaradi 
starševstva v povezavi s pravico do dodatka za poslovno uspešnost družba navaja, da jo je 
Sodišče EU dopolnilo z razlago, ki jo je zavzelo v zadevi Lewen proti Denda (C-333/97). 
Družba pravice do dodatka zaposlenim, ki so bili v koledarskem letu 2020 odsotni z dela zaradi 
starševskega dopusta, ni izključila v celoti, temveč je obdobje odsotnosti (z izjemo 15 dneh, 
izraba katerih je za matere obvezna po drugem odstavku 19. člena ZSPD-1 oz. členu 8(2) 
Direktive) upoštevala zgolj pri odmeri višine tega dodatka in jo v ta namen odmerila 
sorazmerno glede na posameznega delavca, odsotnega z dela zaradi starševstva. S takšnim 
postopanjem je družba v celoti sledila odločitvi Sodišča EU, ki je zavezujoča tudi za državne 
organe. Z razlogovanjem Zagovornika, da predmetna odločitev ni relevantna za aktualni 
postopek, se družba ne strinja in vztraja na stališču, da je omenjeno odločitev Sodišča EU 
potrebno uporabiti neposredno tudi v primeru družbe.  
 
Družba pojasnjuje, da okoliščina, da naj bi zaposlenim v času starševstva v Zvezni republiki 
Nemčiji pogodba o zaposlitvi mirovala, medtem ko do takšnih pravnih posledic po slovenski 
delovnopravni ureditvi ne pride, sama po sebi ne utemeljuje zaključkov Zagovornika, da so 
zaposleni zaradi starševstva v RS diskriminirani, pri čemer pa takšnega zaključka ne bi bilo 
mogoče utemeljiti z ureditvijo v Zvezni republiki Nemčiji. Z vidika zaposlenega, ki namerava 
koristiti starševski dopust, naj bi bilo namreč povsem vseeno, kakšen je njegov status z vidika 
veljavnosti pogodb o zaposlitvi za čas starševskega dopusta, saj je razlika med slovensko in 
nemško ureditvijo z vidika zaposlenega (zavarovanca) povsem formalne narave. V obeh 
režimih je pravica (z izjemo 2 tedenskega obveznega materinskega dopusta) povsem 
prostovoljna. Pravilo delodajalca, da bo delavcem izplačal le sorazmerni del dodatka za 
poslovno uspešnost, bi torej v nemški in slovenski ureditvi z vidika delavca povzročila povsem 
enake učinke, zato tudi na tej razlikovalni okoliščini ni mogoče izpeljati zaključka o tem, da so 
delavci pod spornimi pogoji v slovenskem pravnem okolju dejansko prikrajšani za to pravico, 
po nemški pravni ureditvi pa takšnega položaja ni mogoče razumeti kot prikrajšanja. 
 
Zmotni naj bi bili tudi zaključki Zagovornika, da sodba Sodišče EU ni uporabljiva zaradi 
razhajanja med nemško in slovensko ureditvijo, ki drugače naslavljata status delavcev na 
starševskem dopustu. Družba meni, da Zagovornik deluje v slovenskem pravnem okolju, zato 
pravnega reda drugih držav članic ne pozna. Zagovornik naj bi zgolj iz prepisa obrazložitve 
odločitve Sodišča EU ureditev suspenza pogodbe o zaposlitvi iz nemške ureditve nekritično 
izenačil z ureditvijo v 53. členu ZDR-1. 
 
Napačno naj bi bilo tudi Zagovornikovo razumevanje ureditve dodatka za poslovno uspešnost, 
saj po oceni družbe Zagovornik zmotno meni, da je odločilna okoliščina ureditev statusa 
zaposlenih med starševskim dopustom, ki po slovenskih predpisih v tem obdobju ohranijo 
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, sodeč po zadevi Lewen proti Denda pa po nemški 
ureditvi zaradi zakonskega suspenza pogodbe o zaposlitvi pravice in obveznosti iz delovnega 
razmerja mirujejo. Zagovornik z izključitvijo uporabe omenjene sodbe po oceni družbe krši 
osnovne postulate ureditve prava EU. Družba meni, da okoliščina, da je pravna ureditev 
obdobja koriščenja starševskega dopusta v Sloveniji in Nemčiji različna, na odločitev 
Zagovornika ne bi smela vplivati, saj je potrebno pravo EU v vseh državah članicah razlagati 
enako. To spoznanje naj bi narekovalo tudi zaključek, da mora imeti odločitev Sodišča EU 
enake učinke tako v Sloveniji kot v Nemčiji. 
 



5 
 

Družba dalje izpostavlja, da v konkretnem primeru dodatek za poslovno uspešnost ne 
predstavlja sestavine dela plače, saj ni opredeljen z nobeno kolektivno pogodbo, ki bi 
zavezovala družbo niti ni dodatek dogovorjen v pogodbah o zaposlitvi, ki jih je družba sklenila 
z zaposlenimi. Dodatek za poslovno uspešnosti bi tako kvečjemu lahko predstavljal plačilo za 
delo, glede česar pa se je Sodišče EU v zadevi Lewen proti Denda opredelilo, da takšna oblika 
dodatka v nobenem primeru ne predstavlja plačila v smislu 11(2)(b)Direktive 92/85/EGS. Ker 
dodatek za plačilo z vidika zaposlenih zaradi specialne ureditve po pravu EU ne predstavlja 
plačila za delo, glede katerega bi morali biti ti posamezniki oz. skupina teh enako obravnavani 
kot preostali zaposleni, družbi, pri njeni odločitvi, da bo zaposlenim s takšnim statusom priznala 
pravico do dodatka za poslovno uspešnost sorazmerno glede na njihovo prisotnost na delu v 
obdobju, ki je predmet dodatka, ni mogoče očitati ravnanja z elementi diskriminacije v nasprotju 
s členom 11(2)(b) Direktive 92/85/EGS in sodbe Sodišča EU v zadevi Lewen proti Denda.  
 
Družba sklepno navaja, da je v luči dejstva, da je v konkretni zadevi potrebno izhajati iz prava 
EU in ne nacionalnih prepisov, slovenska sodna praksa irelevantna za konkretni primer. Hkrati 
še dodaja, da se revizijske zadeve, na katere se sklicuje Zagovornik, niti ne nanašajo na 
primerljivo dejansko stanje, saj je vrhovno sodišče presojalo diskriminacijo delavcev s 
statusom starša skozi prizmo zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ne pri upravičenosti 
zaposlenih do dodatkov iz naslova poslovne uspešnosti. Spoznanje, da sodna praksa, na 
katero svoje ugotovitve opira Zagovornik, ne naslavlja vprašanja dodatka za poslovno 
uspešnost posameznikom, ki so koristili pravice iz naslova starševskega dopusta, je ključno 
tudi zato, ker vprašanje prepovedi diskriminacije pri prenehanju veljavnosti pogodb o zaposlitvi 
naslavljajo predvsem drugi evropski predpisi (direktive), glede katerih se je pred Sodiščem EU 
oblikovala povsem drugačna praksa. Skladno z vsem navedenim družba vztraja pri predlogu, 
da Zagovornik postopek s sklepom ustavi. 
 

* 
 
Diskriminacijo opredeljuje 4. člen ZVarD 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 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. Med osebne okoliščine, skladno s 1. 
členom ZVarD, štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, 
invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, 
premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina.  
 
Med t.i. druge osebne okoliščine nedvomno sodijo tudi nosečnost, materinstvo, 
starševstvo, družinsko stanje, v zvezi s katerimi posamezniki prav tako uživajo varstvo 
pred diskriminacijo. Da je z vidika varstva pred diskriminacijo omenjene okoliščine 
posameznika potrebno obravnavati v okviru pojma »osebnih okoliščin«, jasno izhaja tudi iz 
delovnopravne zakonodaje, ki s svojimi normami prav tako tvori protidiskriminacijsko 
zakonodajo v Republiki Sloveniji. Konkretno prvi odstavek 6. člena ZDR-1 eksplicitno omenja 
družinsko stanje kot osebno okoliščino, na podlagi katere je neenaka, diskriminatorna 
obravnava delavca prepovedana. ZDR-1 pa dalje v četrtem odstavku 6. člena tudi določa, 
da za diskriminacijo šteje tudi manj ugodno obravnavanje delavcev, ki je povezano z 
nosečnostjo ali starševskim dopustom.  
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Dejstvo, da gre pri neugodnem obravnavanju, ki je povezano z nosečnostjo, materinstvom oz. 
starševstvom,2 nedvomno za diskriminacijo, in da so v tem okviru materinstvo, nosečnost, 
starševstvo varovane osebne okoliščine (bodisi kot take bodisi v okviru osebne okoliščine 
spola), na podlagi katerih je diskriminacija prepovedana, izhaja tudi iz mednarodnih 
dokumentov, ki zavezujejo Republiko Slovenijo oziroma so del njenega pravnega reda (npr. 
Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija o uresničevanju načela 
enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem 
delu) kot tudi tuje sodne3 in domače sodne prakse.4 
 
ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, pri čemer kot osnovni obliki diskriminacije 
opredeljuje neposredno in posredna diskriminacijo (6. člena ZVarD). 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 obravnavala druga oseba ali skupina oseb (prvi odstavek 6. člena). 
Posredna diskriminacija pa obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb z določeno osebno 
okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj 
ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji 
na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna (drugi 
odstavek 6. člena). 
 
Varstvo pred diskriminacijo je skladno z 2. členom ZVarD zagotovljeno na vseh področjih 
oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem delovanju oziroma ravnanju 
v razmerju do tretjih oseb. ZVarD izrecno zagotavlja varstvo pred diskriminacijo na področju 
zaposlitvenih pogojev in pogojev dela, vključno s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in 
plačami. Na omenjenem področju pa je varstvo pred diskriminacijo še dodatno urejeno 
oziroma zagotavljano z določbami ZDR-1. 
 
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 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 predmetni postopek ugotavljanja diskriminacije pričel po uradni dolžnosti, na 
podlagi prvega odstavka 34. člena ZVarD. Postopek ugotavljanja diskriminacije urejajo členi 
33. do 37. ZVarD. Za vsa vprašanja postopka, ki niso urejena z ZVarD, Zagovornik skladno z 
drugim odstavkom 3. člena ZUP uporabi slednjega.  
 
Akt, s katerim se postopek pri Zagovorniku zaključi, je upravni ugotovitveni akt, ki kot takšen 
ni izvršljiv, je pa ugotovitev Zagovornika obvezna in tako pomembna za nadaljnja ravnanja, ki 
so vedno usmerjena v odpravo učinkov diskriminacije in njeno nadaljnje preprečevanje. 
Skladno z navedenim je Zagovornik v predmetni zadevi ugotavljal obstoj diskriminacije in izdal 
ugotovitveno odločbo, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. 
 

* 
 

 
2 Starševstvo oziroma starševski dopust kot okoliščina na podlagi katere je prepovedana diskriminacija skladno s 
četrtim odstavkom 6.člena ZDR-1 se interpretira kot materinski, očetovski in starševski dopust. (Irena Bečan…[et 
al.], Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, 2016, str. 57.) 
3 Glej npr. Dekker, C – 177/88 in druge, Thibault, C 136/95, Alabaster, C-147/02, itd. 
4 Glej npr. VSRS Sodba in Sklep VIII Ips 255/2017, VSRS Sodba VIII Ips 287/2015, VSRS Sklep VIII Ips 208/2014 
itd. 
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V zadevnem primeru se je Zagovornik, upoštevaje očitke anonimne prijave, osredotočil na 
presojo ustreznosti kriterijev, ki jih je za določitev višine izplačila nagrade za poslovno 
uspešnost za leto 2020 sprejela družba.  
 
Podlago za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost oz. božičnice v družbi predstavljata 
Pravilnik ter na njegovi podlagi sprejet Sklep o izplačilu božičnice. Slednji glede izplačila 
božičnice za leto 2020 v prvem odstavku 3. člena določa, da so do božičnice za leto 2020 
upravičeni vsi delavci, ki so v družbi zaposleni na dan izplačila božičnice, in sicer v višini 1/12 
osnove, določene v 2. členu5 Sklepa, za vsak poln koledarski mesec zaposlitve v letu 2020. 
Drugi odstavek 3. člena določa, da se v obdobje iz predhodnega odstavka tega člena ne všteje 
odsotnost delavcev zaradi koriščenja materinskega in/ali starševskega dopusta nad obveznim 
koriščenjem takega dopusta na podlagi veljavnih predpisov. Smiselno enako to določa tudi 
Pravilnik v 4. členu. Zagovornik je v konkretnem postopku presojal, ali so kriteriji, kot so 
določeni v drugem odstavku 3. člena Sklepa o izplačilu božičnice za leto 2020 z dne 14. 12. 
2020 ter drugem odstavku 4. člena Pravilnika, skladno s katerim se v obdobje, relevantno za 
izplačilo, ne všteva odsotnost delavcev zaradi koriščenja materinskega in / ali starševskega 
dopusta nad obveznim koriščenjem takega dopusta, skladni z določbami ZVarD o prepovedi 
diskriminacije. 
 
Družba v svojih pojasnilih z dne 19. 11. 2021 (v prvi točki) izpostavlja, da je Zagovornikovo 
naziranje glede narave dodatka za poslovno uspešnost v konkretni zadevi zmotno. Zagovornik 
v zvezi z omenjenim očitkom, da je materialno napačni zaključek, da sodi v konkretnem 
primeru nagrada za poslovno uspešnost, ki jo je za leto 2020 izplačalo podjetje, pod pojem 
»plača«, kot jo ureja ZVarD (v tretji alineje prvega podstavka 2. člena, in ne 3. člena, kot 
zmotno navaja družba), poudarja, da je takšen zaključek sprejel na podlagi pojasnil oz. 
predložene dokumentacije družbe. Slednja je nagrado za poslovno uspešnost oz. božičnico 
primarno uredila s pravilnikom (interni, splošni akt delodajalca), ki je bil sprejet na podlagi 
drugega odstavka 126. člena Zakona o delovnih razmerjih. Ta določa, da je sestavni del plače 
tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo 
o zaposlitvi.  
 
Poleg tega je bil interni akt družbe sprejet tudi na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena 
Zakona o dohodnini, skladno s katero se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne 
všteva del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko 
primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem 
hkrati, če: imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno 
uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo 
izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni ali pa je 
s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po 
merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te 
kolektivne pogodbe, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
Po določbi Zakona o dohodnini se šteje, da imajo pravico do dela plače za poslovno 
uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za 
poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.  
 
Iz navedenega nedvomno izhaja, da je v konkretni zadevi družba izplačilo nagrade za poslovno 
uspešnost smatrala kot izplačilo »dela plače«, ki je kot tako deležno tudi ugodnejše davčne 
obravnave. Jasno torej je, da je družba omenjeno izplačilo utemeljila prav na pravni podlagi, 
ki umešča nagrado za poslovno uspešnost kot izplačilo »dela plače« (kot podrobneje 
navedeno zgoraj). 

 
5 Skladno z določbo 2. člena Sklepa se za osnovno bruto božičnice določi 50% osnovne mesečne bruto plače po 
pogodbi o zaposlitvi delavca za mesec december. Pri določanju osnove se ne upoštevajo dodatki, ki presegajo 
pogodbeno dogovorjeno osnovo mesečne bruto plačo delavca (npr. dodatek za minulo delo, nadurno delo, nočno 
delo, povračilo stroškov prehrane in prevoza, itd.). 
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Navedbe družbe glede narave izplačila nagrade za poslovno uspešnost v konkretni zadevi so 
v tem delu deloma tudi same sebi v nasprotju, saj družba v tretjem odstavku točke 1 na strani 
2 Pojasnil z dne 19. 11. 2021 navaja, da »[z] ozirom na določbo drugega odstavka 126. člena 
ZDR-1 dodatek za poslovno uspešnost, ki ga družba nima določenega v svojih splošnih 
internih aktih ali dogovorjenega v pogodbi o zaposlitvi, nima lastnosti plače.« Vendarle 
pa, kot jasno izhaja, je družba dodatek za poslovno uspešnost uredila v pravilniku (splošni akt 
delodajalca), kar pomeni, da je, tudi po predstavljeni argumentaciji družbe, dodatku treba 
priznati lastnost plače. 
 
Dalje, napačna je trditev družbe, da že pojmovno ni mogla ravnati v nasprotju z ZVarD, saj da 
slednji zagotavlja zgolj varstvo »plače«, ne pa tudi morebitnih drugih plačil, ki izvirajo iz 
delovnega razmerja. ZVarD v 2. členu, ki opredeljuje področja (ter s področjem povezane 
področne institute), na katerih oz. v zvezi s katerimi je zagotovljeno varstvo pred diskriminacijo, 
le-teh ne navaja taksativno, temveč pušča krog področij ter institutov odprt, na kar jasno 
nakazuje besedna zveza »zlasti v zvezi«. Jasno jo, da je na področju zaposlovanja oziroma 
delovnih razmerij zapovedana prepoved diskriminacije, ki se nanaša tako na izplačilo plače 
kot vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kar nagrada za poslovno uspešnost 
nedvomno je. Četudi v določenem primeru izplačilo za poslovno uspešnost ne bi pojmovno 
mogli umestiti v pojem »plače«, bi bilo tako z vidika določb ZVarD (ki zagotavlja celovito 
varstvo pred diskriminacija na področju dela oz. delovnih razmer (o čemer podrobneje še v 
nadaljevanju)) kakor tudi ZDR-1 (slednji v drugem odstavku 6. člena izrecno navaja, da mora 
delodajalec enako obravnavo ne glede na osebne okoliščine kandidata oziroma delavca 
zagotavljati zlasti (tudi) pri plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja), takšno 
izplačilo podvrženo pravilom o prepovedi diskriminacije. 
 
Zagovornik dalje, glede drugega sklopa navedb družbe o primarnosti prava EU ter 
pomembnosti uporabe direktiv, konkretno Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktober 1992 
o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti zdravja pri delu nosečih delavk 
in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (v nadaljevanju: Direktiva Sveta 92/85/EGS), ki naj 
bi bila z vidika prava EU lex specialis, uvodoma pojasnjuje, da je bilo z ZVarD v slovenski 
pravni red prenešenih pet direktiv s področja varstva pred diskriminacijo.  
 
Skladno s 3. členom ZVarD so se v pravni red Republike Slovenije prenesle:  

- Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL L št. 180 z dne 19. 7. 2000, str. 
22);  

- Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L št. 303 z dne 2. 12. 2000, str. 23);  

- 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 (UL L 
št. 373 z dne 21. 12. 2004, str. 37);  

- Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L št. 204 z dne 26. 7. 2006, str. 
23);  

- Direktiva 2014/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih 
za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev 
(UL L št. 128 z dne 30. 4. 2014, str. 8). 

 
Za konkretni primer, ki se nanaša na vprašanje diskriminacije (zlasti mater) na 
delovnopravnem področju oziroma področju zaposlitve in delovnih razmerij, je še posebej 
pomembna Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 (v 
nadaljevanju: Direktiva 2006/54/ES), katere namen je zagotoviti uresničevanje načela enakih 
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možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk na področju zaposlovanja in poklicnega 
dela.  
 
Slednja v svojih uvodnih določbah pripoznava ugotovitve sodne prakse Sodišča, da je 
neugodno obravnavanje žensk, ki je povezano z nosečnostjo ali materinstvom neposredna 
diskriminacije zaradi spola (23. točka). Poleg tega člen 2(2)(c) tudi določa, da je kakršno koli 
manj ugodno obravnavanje žensk, ki je povezano z nosečnostjo ali porodniškim dopustom v 
smislu Direktive Sveta 92/85/EGS, diskriminacija v smislu Direktive 2006/54/ES. Namen 
direktive je zagotoviti uresničevanje načela enakih možnosti in enakega obravnavanja moških 
in žensk na področju zaposlovanja in poklicnega dela. Direktiva naslavlja področje: dostopa 
do zaposlitve (vključno z napredovanjem in dostopom do poklicnega usposabljanja); delovnih 
pogojev, vključno s plačilom (ki je opredeljeno kot običajna osnovna ali minimalna plača in 
vsa druga plačila, bodisi v denarju bodisi v naravi, ki jih delavec prejme, neposredno ali 
posredna zaradi svoje zaposlitve, od delodajalca6); in poklicnih sistemov socialne varnosti.  
 
Prepoved diskriminacije, tudi v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, vključno z 
odpuščanjem, ter plačilom, kakor je določeno v členu 141 Pogodbe7, ureja 14. člen direktive, 
pri čemer direktiva izrecno določa, da lahko države članice ohranijo ali uvedejo predpise, ki so 
za varstvo načela enakega obravnavanja ugodnejši od tistih, ki jih določa ta direktiva, ter dalje, 
da izvajanje direktive nikakor ne more biti zadosten razlog za znižanje ravni varstva pravic 
delavcev na področjih, ki jih ureja, ne glede na pravico držav članic, da se odzovejo na 
spremembe stanja z uvedbo zakonov in drugih predpisov, ki se razlikujejo od tistih, ki so veljali 
ob notifikaciji te direktive, če so v skladu z določbami te direktive (27. člen). 
 
Varstvo nosečih delavk in žensk, ki so pred kratkim rodile, na ravni EU ureja (tudi) Direktiva 
Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992. Omenjena direktiva je bila v slovenski pravni red 
implementirana z Zakonom o delovnih razmerjih, določa pa osnovne, minimalne pravice vseh 
žensk v EU pred nosečnostjo in po njej, njen namen pa je v izvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, 
ki so pred kratkim rodile ali ki dojijo. Izjemno pomembno je določilo direktive, da slednja ne 
sme učinkovati tako, da bi znižala raven varstva, zagotovljenega omenjenim kategorijam 
delavk (1. člen). Kot je v več svojih odločbah tudi že zapisalo Sodišče EU, omenjena direktiva, 
ki vsebuje le minimalne zahteve, nikakor ne izključuje možnosti držav članic, da zagotovijo 
večje varstvo oziroma višji nivo varstva za noseče delavke in delavke, ki so pred kratkim rodile 
ali dojijo.8  
 
Zagovornik kot bistveno izpostavlja, da omenjene direktive, ki jih je Republika Slovenija 
prevzela v svoj notranji pravni red, določajo zgolj minimum pravnega normiranja, ki so ga 
države dolžne zagotoviti, ne preprečujejo pa državam, da bi obseg pravic razširile oziroma 
zagotovile večji obseg varstva. Nesporno je, da je nivo varstva nosečih delavk in delavk, ki so 
pred kratkim rodile ali dojijo v RS na višji ravni (posebno varstvo delavcev v delovnem razmerju 
zaradi nosečnosti in starševstva ureja v osnovi ZDR-1, z načelno normo v 182. členu, ki je 
dalje konkretizirana v posameznih določbah ZDR-1 in ZSDP-1). Prav tako pa je zakonodajalec 
v RS širše, kot to urejajo relevantne direktive, uredil tudi varstvo pred diskriminacijo. Iz 
zakonodajnega gradiva k predlogu ZVarD izhaja, da je bilo v luči ugotovitev, da obstaja še 
veliko nerazumevanja glede koncepta diskriminacije, velik problem pa predstavlja tudi 
neprijavljanja diskriminacije, potrebno varstvo pred diskriminacije urediti celostno, bolj 
sistematično, zlasti z namenom ustvarjanja pogojev za učinkovito pravno varstvo oseb pred 

 
6 Prvi odstavek 2. člena direktive, točka e. 
7 V Pogodbi o ustanovitvi evropske skupnosti je plačilo (»pay«) definirano na način kot ga povzema tudi direktiva v 
2. členu (v 141. členu je določeno: »For the purpose of this article, "pay" means the ordinary basic or minimum 
wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or 
indirectly, in respect of his employment, from his employer«.). 
8 Glej npr. zadevo C-438/99 z dne 4. oktober 2001, točka 37, zadevo C-103/16, z dne 22. februarja 2018, točka 73.  
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diskriminacijo. S tem namenom je bila v 2. člen ZVarD vključena tudi določba, da posebni 
zakoni lahko podrobneje uredijo ravnanja, ki pomenijo diskriminacijo. Kot izhaja iz pojasnil 
zakonodajnega gradiva,9 je takšna ureditev, s katero se posamezna diskriminatorna ravnanja 
podrobneje opredelijo tudi s področnimi predpisi, nujna zaradi slabega poznavanja pojma 
diskriminacije ter prešibkega zavedanja, kaj pomeni diskriminacija. Samo s tako ureditvijo pa 
se lahko tudi zagotovi ustrezna pravna varnost naslovnikov norm.  
 
V Republiki Sloveniji zakonodaja jasno določa, da je neenaka obravnava, ki temelji na osebni 
okoliščini posameznika, prepovedana (ZVarD, ZDR-1 kot področni zakon v zadevi, idr.). Zakon 
tudi jasno določa, da diskriminacija pomeni manj ugodno obravnavanje delavcev, ki je 
povezano z nosečnostjo ali starševskim dopustom.10 Takšna ugotovitev smiselno enako izhaja 
tudi iz Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006, ki jo je v luči 
3.a člena Ustave RS potrebno upoštevati v konkretni zadevi. 
 
Napačno je stališče družbe, da je za konkretni primer relevantna zgolj Direktiva Sveta 
92/85/EGS, zaradi česar naj bi bila tudi irelevantna praksa slovenskih sodišč, na katero se 
sklicuje Zagovornik,11 saj naj bi se nanašala zgolj na vprašanje prepovedi diskriminacije pri 
prenehanju veljavnosti pogodb o zaposlitvi, ki ga naslavljajo druge direktive. Po navedbah 
družbe naj bi bila Direktiva Sveta 92/85/EGS lex specialis, ki sorazmernosti izplačila božičnice 
glede na odsotnost na račun materinstva ne prepoveduje. Drži nasprotno, kot nenazadnje 
ugotavlja že družba sama, izplačilo nagrade za poslovno uspešnost sploh ne sodi v področje 
urejanja omenjene direktive, saj, kot izhaja tudi iz argumentacije v zadevi Lewen proti Denda 
(točka 22., 23.), izplačila božičnice (poslovne uspešnosti) ni mogoče umestiti pod pojem 
»plačila«, kot jo ureja Direktiva Sveta 92/85/EGS, saj njen namen ni v zagotoviti ohranitev 
nivoja plačila oziroma ustreznega nadomestila noseče delavke oziroma delavke, ki je pred 
kratkim rodila/ ki doji. Spada pa takšno izplačilo nagrade za poslovno uspešnosti nedvomno 
pod pojem »plačila«, kot ga ureja Direktiva 2006/54/ES, ki je bila z ZVarD implementirana v 
pravni red RS ter v duhu katere mora, kot na splošni ravni ugotavlja tudi družba, Zagovornik 
interpretirati oziroma uporabljati notranje pravo.  
 
Skladno z navedenim je tako napačen zaključek družbe, da ji v zadevi ni moč očitati 
diskriminacije, saj dodatek za poslovno uspešnost zaradi specialne ureditve po pravu EU ne 
predstavlja plačila za delo, glede katerega bi morali biti ti posamezniki oz. skupina teh enako 
obravnavani kot preostali zaposleni. Na istem, napačnem razlogovanju, pa temelji tudi očitek 
družbe o neuporabljivosti slovenske sodne prakse, na katero se sklicuje Zagovornik,12 saj naj 
bi predmet obravnave v teh zadevah urejali drugi evropski predpisi oziroma direktive. Kot 
pojasnjeno zgoraj, omenjeno ne drži. Nagrada za poslovno uspešnost nedvomno sodi pod 
pojem »plačila«, ki je predmet urejanja po Direktiva 2006/54/ES (kakor tudi ZVarD in ZDR-1) 
in je tako kot področje zaposlitvenih in delovnih pogojev, prenehanja pogodbe o zaposlitvi, itd., 
podvrženo protidiskriminacijski zakonodaji Republike Slovenije.  
      

* 
Prepoved diskriminacije na delovnem mestu oziroma na delovnopravnem področju 
zapovedujeta tako ZDR-1 kot ZVarD, pri čemer varstvo urejata širše kot posamične direktive, 
ki jih zakona prenašata v slovenski pravni prostor.  
 
Delodajalec je dolžan delavce obravnavati enako, ne glede na njihove osebne okoliščine. 
Enako obravnavo mora zagotavljati zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, 

 
9 Glej opombo 2.  
10 Po uveljavitvi ZSDP-1 iz leta 2014, ki uvaja novo terminologijo na tem področju, je treba izraz »starševski dopust« 
razumeti kot materinski, očetovski in starševski dopust (deveti odstavek 29. člena ZSDP-1). (Komentar k 6. členu 
ZDR-1, Irena Bečan…[et al.], Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, 2016, str. 57.) 
11 Glej npr. VSRS Sodba in Sklep VIII Ips 255/2017, VSRS Sodba VIII Ips 287/2015, VSRS Sklep VIII Ips 208/2014 
itd. 
12 Prav tam. 
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izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, 
odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi (drugi 
odstavek 6. čelna ZDR-1). Po izrecni določbi četrtega odstavka 6. člena ZDR-1 se manj 
ugodno obravnavanje delavcev, ki je povezano z nosečnostjo ali starševskim dopustom, šteje 
za diskriminacijo.  
 
Delavke in delavci so v povezavi s starševstvom deležni še posebnega delovnopravnega 
varstva, katerega namen je omogočiti ustrezno usklajevanje njihovih poklicnih in družinskih 
obveznosti ter jim zagotovi potrebno posebno varstvo. Zakon o delovnih razmerjih med drugim 
določa, da imajo delavci zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v 
delovnem razmerju, da je v primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi 
nosečnosti in starševstva dokazno breme na strani delodajalca in da mora delodajalec 
delavcem omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Ena od 
pomembnejših na tem področju je tudi pravica do odsotnosti z dela zaradi materinskega, 
očetovskega in starševskega dopusta. 
 
Pravice do materinskega, očetovskega in starševskega dopusta13 so pravice iz zavarovanja 
za starševsko varstvo, ki jih ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih14 (v 
nadaljevanju: ZSDP-1). To so pravice, ki jih delavke oz. delavec uveljavljajo kot 
zavarovanci za starševsko varstvo neodvisno od volje delodajalca. Delodajalec nima in 
ne more imeti vpliva na to, ali bo delavka oz. delavec te pravice uveljavil, kdaj, v kakšnem 
trajanju, na kakšen način, ter v kakšni obliki. Skladno z 19. členom ZSDP-1 ima mati pravico 
do materinskega dopusta v trajanju 105 dni. Mati obvezno izrabi 15 dni materinskega dopusta. 
Prvi odstavek 29. člena ZSDP-1 pa določa, da ima vsak od staršev pravico do starševskega 
dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega 
dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega 
dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za 
tega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega 
dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka. 
 
Namen pravic iz starševskega varstva je zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje 
vsakršne diskriminacije staršev, zlasti mater, na trgu dela. Na ta način se tudi podpira 
zaposlene starše, da lahko v določenem časovnem obdobju usklajujejo poklicne obveznosti in 
skrb za otroka, in spodbuja njihovo neprekinjeno sodelovanje na trgu dela. Družinska politika 
oziroma starševsko varstvo pomembno prispeva k odpravljanju razlik med položajem žensk in 
moških na trgu dela ter spodbuja enakopravnejšo delitev obveznosti glede varstva in nege 
otrok med ženskami in moškimi.15 
 
Odsotnost z dela iz naslova materinstva, očetovstva, starševstva je, tako kot odsotnost z dela 
zaradi bolezni (zdravstvenih razlogov), delavčeva zakonska pravica in se je ne sme kratiti. 
Zaradi uveljavljanja svojih pravic, ki jim jih (z nekim razlogom, torej izhajajoč iz ugotovitve, da 
je takšna pravica potrebna in ustrezna) zagotavlja zakonodaja, delavci ne smejo biti prikrajšani 
v svojem delovnopravnem statusu.16  
 
Zagovornik izpostavlja, da sta tako pravica do odsotnosti z dela zaradi materinstva, 
očetovstva, starševstva kot pravica do odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov 
zakonsko določeni pravici delavca, ki delavcu pripada neodvisno od volje delodajalca. 
Odločanje o izrabi omenjenih, zakonsko določenih pravic ni prepuščeno delodajalcu, prav tako 

 
13 1. točka 5. člena določa, da je dopust pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka 
po tem zakonu in vključuje materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust. 
14 Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21. 
15 Predlog ZSDP-1, Poročevalec DZ, EPA 1524-VI, uvodna pojasnila (1. točka). 
16 Glej npr. komentar k 90. členu ZDR-1, Irena Bečan…[et al.], Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV 
Založba, 2016, str. 537. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3502
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2764
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1975
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možnost uveljavljanja teh pravic ni stvar dobre volje delodajalca, temveč gre za pravice, ki ob 
izpolnitvi z zakonom določenih pogojev delavcu pripadajo na podlagi samega zakona. 
Delodajalci izrabe teh pravic ne smejo preprečevati ali omejevati. Toliko bolj to velja za pravice, 
ki so vezane na okoliščino materinstva, starševstva, saj imajo delavci zaradi nosečnosti ali 
starševstva po delavnopravni zakonodaji pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. 
Ugodnosti, ki so namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, 
delavcem ne smejo povzročati manj ugodnega delovnopravnega položaja. V kolikor do manj 
ugodne obravnavane, ki je povezana z nosečnostjo ali starševskim dopustom, dejansko pride, 
pa gre že po izrecni določbi četrtega odstavka 6. člena ZDR-1 za diskriminacijo. Oziroma, kot 
je v eni od svojih sodb izpostavilo Vrhovno sodišče, omejevanje delavca pri uveljavljanju 
pravice (ki mu ob izpolnitvi pogojev pripada po ZSDP) je treba obravnavati kot primer 
prepovedane diskriminacije, saj bi sicer pripeljalo do izničenja oziroma omejitve enakih 
možnosti in obravnavanj pri uresničevanju njegove (delavčeve) pravice.17 
 
Zagovornik ocenjuje, da je družba s tem, ko je kot edini relevantni kriterij pri višini izplačila 
božičnice oziroma nagrade za poslovno uspešnost, štela kriterij odsotnosti zaradi materinstva 
in/ali starševstva, neupravičeno diskriminirala tiste zaposlene, ki so pravico do materinskega 
/starševskega dopusta dejansko koristili. Sam kriterij, določen v drugem odstavku 4. člena 
Pravilnika ter drugem odstavku 3. člena Sklepa, sicer ne posega v pravico delavcev do 
odsotnosti z dela, posega v njihov položaj, kadar delavci to pravico dejansko koristijo v praksi. 
Ti delavci so postavljeni v manj ugoden položaj, ki se kaže v nižjem deležu izplačila božičnice 
oziroma nagrade za poslovno uspešnost, ki je sestavni del njihove plače v primerjavi z delavci, 
ki teh pravic ne koristijo. Tako znižanje izplačila prizadene izključno tiste delavce, ki zaradi 
okoliščine starševstva (materinstva, očetovstva) koristjo zakonsko pravico do materinskega 
in/ali starševskega dopusta kot jo ureja ZSDP-1. 
 
Glede navedbe, da naj bi kriterij, kot ga je določila družba, skladen s prakso Sodišča EU 
(zadeva C-333/97, Lewen proti Denda) ter da je omenjena sodba, iz katere sledi, da je 
dopustno, da delavcem, ki so bili redno prisotni tekom celega koledarskega leta, pripada 
nagrada za poslovno uspešnost v celoti, tistim, ki so bili odsotni zaradi koriščenja starševskega 
dopusta, pa nagrada pro rata glede na njihovo prisotnost, v celoti uporabljiva v konkretni 
zadevi, saj bi drugačna interpretacija pripeljala do kršitve prava EU, Zagovornik uvodoma 
pripoznava potrebo po upoštevanju evropske sodne prakse kot pomemben vir interpretacije 
prava EU. Vendarle pa pri tem poudarja, da tudi nekritično povzemanje posameznih odločitev, 
tj. umeščanje odločitev brez upoštevanja okoliščin konkretnega primera ter upoštevanja 
ustreznega konteksta (tudi časovne komponente zadeve), na katerega se posamična odločitev 
sodišča nanaša, prav tako lahko privede do kršitev prava.  
 
Zagovornik vztraja na stališču, da se omenjeni primer nanaša na nemško pravno ureditev, ki 
ni primerljiva slovenski. To spoznanje črpa (tudi) iz vsebine same sodbe, v kateri so citirane 
relevantne določbe nemškega zakona (Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und 
Erziehungsurlaub, v nadaljevanju: BErzGG) (glej točko 9., 10.), iz katerih izhaja, da je pogodba 
o zaposlitvi v času koriščenja starševskega dopusta suspendirana ter dalje, da v tem času 
zaposleni ne prejema nadomestila, temveč je upravičen do posebne »ugodnosti« (benefita), 
imenovane »parenting allowence« (starševski dodatek).  
 
Pogodba o zaposlitvi se delavkam v Sloveniji v času koriščenja starševskega dopusta ne 
suspendira, temveč ostanejo delavke v delovnem razmerju, kar pomeni, da jim gredo vse 
pravice iz delovnega razmerja. Tako na primer delavka, ki koristi porodniški dopust in se po 
preteku 365 dni vrne na delo, pridobi pravico do koriščenja celotnega letnega dopusta in ne 
sorazmernega glede na to, koliko časa je bila prisotna pri delu. Enako velja za izplačilo regresa 
za letni dopust. ZDR-1 za delavce, ki zaradi porodniškega dopusta niso uspeli izrabiti letnega 

 
17 VSRS Sklep VIII Ips 208/2014. 
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dopusta v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta določa celo 
ugodnejši režim, skladno s katerim lahko ti letni dopust izrabijo do 31. decembra naslednjega 
leta. Na drugačnost položaja omenjenih kategorij posameznic v slovenski in nemški ureditvi 
pa nakazuje tudi ureditev glede narave plačila v času odsotnosti, saj v Sloveniji posameznice 
prejemajo nadomestilo plače (skladno z določbami ZSDP-1), drugačna pa je ureditve v 
Nemčiji, kjer posameznice ne prejmejo mesečnega nadomestila temveč »ugodnost« v obliki 
starševskega dodatka (kot izhaja iz 10. točke sodbe v zadevi C-333/97). 
 
Kot bistveno v zadevi, v podkrepitev navedb o neprimerljivosti sistemov ter s tem povezane 
nerelevantnosti sodbe za konkretni primer, Zagovornik izpostavlja tudi argumentacijo sodišča 
v točkah 37.-39., iz katerih jasno izhaja, da gre v zadevi (vezani na nemško ureditev) za 
neprimerljivost položajev posameznih delavcev prav zaradi suspenza pogodbe. Kot navede 
sodišče, je delavec, ki koristi starševski dopust v posebni situaciji, ki ni primerljiva tisti, v katerih 
so delavci, ki dopusta ne koristijo, saj je takšen starševski dopust vezan na suspenz oziroma 
zamrznitev medsebojnih obveznosti delavca in delodajalce. Po oceni sodišča zato neizplačilo 
nagrade posameznici, ki je na starševskem dopustu, ne predstavlja diskriminacije, kadar je 
izplačilo podvrženo zgolj pogoju, da mora biti delavec v »aktivni zaposlitvi« (da torej pogodba 
ni suspendirana). Vsekakor drugačna pa bi bila odločitev v primeru, če bi bila nagrada 
opredeljena kot plačilo za preteklo delo oziroma delo, opravljeno v letu za katerega se nagrada 
izplačuje. V takšnem primeru pa bi, kot pojasni sodišče, nedvomno šlo za diskriminacijo (po 
119. členu oziroma aktualnem 141. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti). 
 
Družba v svojih pojasnilih z dne 19. 11. 2021 izpostavlja pomembnost spoštovanja prava EU 
ter opozarja na zahtevo, da države članice notranje pravo interpretirajo tako, da bodo 
zagotovljene pravice posameznikov, za katere se zavzema direktiva. Kot poudarja, morajo 
nacionalni organi nacionalne norme razlagati, kolikor je mogoče in v skladu z namenom in 
besedilom direktive, zato da direktiva doseže želen cilj. Argumentacija, kot jo v zvezi z 
upravičenostjo nižanja višine izplačila nagrade za poslovno uspešnost na račun materinstva 
in starševstva v družbi podaja družba, je v popolnem nasprotju tako z namenom in vsebino 
relevantnih direktiv, ki težijo k zagotavljanju minimalnih osnovnih pravic nosečih žensk ter 
žensk, ki so pred kratkim rodile/ki dojijo (Direktiva Sveta 92/85/EGS), ter varstvu pred 
diskriminacijo na delovnem mestu (Direktiva 2006/54/ES), kakor tudi notranje zakonodaje 
(ZVarD, ZDR-1), s katero so bile direktive v slovenski pravi red prenesene, ter katero je 
potrebno uporabljati skladno z namenom in vsebino direktiv. 
 
Kot že pojasnjeno, je namen Direktive Sveta 92/85/EGS v izvajanju ukrepov za spodbujanje 
izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim 
rodile ali ki dojijo, namen Direktive 2006/54/ES pa v zagotoviti uresničevanje načela enakih 
možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk na področju zaposlovanja in poklicnega 
dela. Ni jasno, kako ureditev, ki povzroča slabšo obravnavo specifične kategorije zaposlenih, 
tj. zaposlenih z osebno okoliščino materinstva / starševstva, pripomore k doseganju omenjenih 
ciljev oziroma zavez direktiv. Ravno nasprotno, z ureditvijo kot jo predvideva družba, je 
dosežen direktni učinek znižanja nivoja pravic oz. slabšanje položaja zaposlenih z osebno 
okoliščino materinstva ali starševstva. 
 
Zagovornik na tem mestu kot ključno poudarja,18 da družba v konkretni zadevi kot relevantno 
omenja zgolj Direktivo 92/85/EGS (ki je bila tudi predmet interpretacije v zadevi C-333/97), 
popolnoma pa spregleda novejšo zakonodajo EU, tudi direktive s področja varstva pred 
diskriminacijo na delovnem mestu, ki so bile z ZVarD prenesene v slovenski pravni red, in so 
uporabljive v konkretni zadevi. S tem v zvezi se poraja tudi vprašanje, kakšna bi bila odločitev 
Sodišča EU v današnjem času v primeru Lewen proti Denda, upoštevaje novejše evropske 
predpise, ki v času odločanja v omenjeni zadevi še niso obstajali. 
 

 
18 Glej stran 10 predmetne odločbe. 
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Nesporno je, da je v Republiki Sloveniji diskriminacija na delovnopravnem področju 
prepovedana. Skladno z evropsko zakonodajo (Direktiva 2006/54, 2000/43/ES, 2000/78/ES), 
kakor tudi z ZVarD in ZDR-1 je diskriminacija prepovedana izrecno tudi v zvezi s plačo, 
plačilom oziroma z drugimi prejemki iz delovnega razmerja. Posameznikov s tem v zvezi ni 
dopustno obravnavati neenako na podlagi njihovih osebnih okoliščin. Po oceni Zagovornika 
ravnanje družbe, s katerim se brez utemeljenega razloga v slabši položaj postavlja zgolj 
posamezno kategorijo zaposlenih, tj. tistih, ki so z delovnega mesta odsotni zaradi koriščenja 
zakonske pravice do starševskega dopusta (materinskega, očetovskega), pri čemer ostali 
zaposleni, ki so na račun drugih primerljivih upravičenih odsotnosti z dela (npr. bolniške 
odsotnosti) prav tako z dela odsotni v večjem obsegu, takšne slabše obravnavne niso deležni, 
nedvomno kaže na diskriminacijo točno določene kategorije zaposlenih, ki bi sicer v izhodišču 
morala biti deležna posebnega varstva, utemeljenega prav v specifiki osebnih okoliščin 
(materinstvo/ starševstvo). 
 
Skladno z vsem navedenim Zagovornik ocenjuje, da kriterij, ki za določitev višine izplačila 
nagrade za poslovno uspešnost kot relevantno upošteva delavčevo odsotnost z dela, na način 
kot ga določa družba, povzroča neenako obravnavo delavcev, ki so na račun osebne 
okoliščine materinstva oziroma starševstva odsotni z delovnega mesta. Omenjeni posamezniki 
so v primeru izostanka z dela na račun koriščenja pravice do materinskega/starševskega 
dopusta deležni zgolj sorazmernega izplačila, glede na njihovo odsotnost. Po oceni 
Zagovornika takšna obravnava delavcev oziroma takšen kriterij, kot je določen v drugem 
odstavku 4. člena Pravilnik ter drugem odstavku 3. člena Sklepa, izpolnjuje vse elemente 
neposredne diskriminacije po prvem odstavku 6. člena ZVarD, ki je podana, kadar je oseba ali 
skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine v enakih ali podobnih situacijah obravnavana 
manj ugodno, kot se obravnava druga oseba ali skupina oseb.  
 
V skladu s 40. členom ZVarD v postopkih varstva pred diskriminacijo velja pravilo obrnjenega 
dokaznega bremena, ki določa, da če so izkazana dejstva, ki opravičujejo domnevno, da je 
bila kršena prepoved diskriminacije, mora domnevni kršitelj dokazati, da v obravnavanem 
primeru ni kršil te prepovedi oziroma da je neenako obravnavanje skladno z eno od zakonskih 
izjem. O omenjenem je bila družba izrecno poučena z dokumentom št. 0700-12/2021/6 z dne 
14. 10. 2021, v katerem je bila tudi pozvana, da v primeru, če ocenjuje, da neenaka obravnava 
v konkretni zadevi sodi v eno od izjem od prepovedi neposredne diskriminacije, morata le-to 
ustrezno izkazati.  
 
Družba v tem postopku ni izkazala niti ni zatrjevala obstoja izjeme od prepovedi neposredne 
diskriminacije. Stališče družbe v tem postopku je, da ne gre za diskriminatorno obravnavo 
zaposlenih.  
 
Zagovornik sklepno ugotavlja, da družba v skladu s svojim dokaznim bremenom ni uspela 
izkazati, da bi bil način izplačevanja poslovne uspešnosti v družbi skladen z ZVarD, zato je 
odločil kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe. 
 
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 druge točke izreka te odločbe. 
 
 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni 
spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe 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 te odločbe v izvirniku ali prepisu 
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tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z upravnim aktom, pa 
tudi zanj. 
 
 
 
 
Postopek vodila: 
Mojca Šmid                                            Miha Lobnik 
Svetovalka Zagovornika II                       ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
 
 
 


