
 
Zadeva: 0700-62/2021/14 
Datum:  29. 8. 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 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju: ZUP) v postopku začetem po uradni 
dolžnosti v zadevi ugotovitve obstoja diskriminacije po ZVarD zoper domnevnega kršitelja - 
družbo, izdaja naslednjo 
 

ODLOČBO 
 

 
1. Ugotovi se, da družba z določitvijo merila za obračun in izplačilo plače za poslovno 
uspešnost, vsebovanega v določbi IV. člena Splošnega akta delodajalca o izplačilu dela plače 
za poslovno uspešnost z dne 29. 12. 2017, ki je vezano na prisotnost delavca na delu (edina 
odsotnost, ki ne znižuje nagrade za poslovno uspešnost, je koriščenje letnega dopusta) ter s 
svojo prakso, da med odsotnosti, ki sorazmerno znižujejo izplačilo iz naslova plače za 
poslovno uspešnost delavcem, ki so bili v obdobju, za katero se ugotavlja uspešnost, upošteva 
tudi odsotnosti povezane z osebnimi okoliščinami delavcev, ki so z dela odsotni zaradi 
nosečnosti, starševstva, družinskega stanja in zdravstvenega stanja, krši prepoved 
posredne diskriminacije po ZVarD, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena ZVarD. 
 
2. Ugotovi se, da je družba s svojo prakso, ki jo je imela vzpostavljeno za izplačilo mesečne 
stimulacije do sprejema Sklepa o izplačilu stimulacije podjetja, ki je pričel veljati dne 1. 3. 2022, 
in skladno s katero delavec, ki je bil iz katerega koli razloga odsoten z dela več kot polovico 
meseca, kar vključuje tudi odsotnosti zaradi osebnih okoliščin delavcev, ki so z dela odsotni 
zaradi nosečnosti, starševstva, družinskega stanja in zdravstvenega stanja, ni bil upravičen do 
izplačila stimulacije, kršila prepoved posredne diskriminacije po ZVarD, kar je v nasprotju 
z drugim odstavkom 6. člena ZVarD. 
 
3. Ugotovi se, da družba z določitvijo meril za izplačilo mesečne stimulacije v Sklepu o izplačilu 
stimulacije podjetja, ki je pričel veljati dne 1. 3. 2022, in skladno s katerim se delavcu 
stimulacija izplačuje sorazmerno glede na čas, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 
ter se znižuje sorazmerno po formuli št. dni prisotnosti/število vseh delovnih dni v mesecu, ne 
krši prepovedi nobene od oblik diskriminacije po ZVarD. 
 
4. Ugotovi se, da je družba s svojo prakso v zvezi z izplačilom koronskega dodatka, o katerem 
so bili zaposleni obveščeni z obvestilom uprave podjetja z dne 21. 1. 2022 in skladno s katero   
so nagrado prejeli vsi zaposleni, ki so bili v koledarskem letu (1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) 
zaposleni v družbi in so bili odsotni manj kot 20% delovnega časa ali so imeli manj kot 30 dni 
bolniške odsotnosti, pri čemere so med odsotnosti štele tudi odsotnosti povezane z osebnimi 
okoliščinami delavcev, ki so bili z dela odsotni zaradi nosečnosti, starševstva, družinskega 
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stanja in zdravstvenega stanja, kršila prepoved posredne diskriminacije po ZVarD, kar je 
v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena ZVarD. 
 
5. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

Zagovornik je prejel dva anonimna predloga za obravnavo diskriminacije zoper družbo.  
 
V prvem predlogu anonimni predlagatelj navaja, da delavci, ki so v bolniškem staležu, prejmejo 
nižji delež božičnice ter tudi nižjo mesečno stimulacijo v primerjavi s tistimi, ki so ves čas 
prisotni na delu. Predlagatelj je priložil sklep o izplačilu letne premije (poslovne uspešnosti) za 
obračunsko obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, iz katerega merila za obračun poslovne 
uspešnosti niso razvidna, saj se sklicuje na določila Splošnega akta delodajalca o izplačilu 
dela plače za poslovno uspešnost z dne 29. 12. 2017, ki pa ni priložen.  
 
V drugem predlogu anonimni predlagatelj zatrjuje tudi domnevno diskriminacijo pri izplačilu 
koronskega dodatka. Iz predloga izhaja, da delavci, ki so bili več kot 30 dni bolniško odsotni, 
koronskega dodatka ne dobijo, čeprav so bili preostale dni v letu pri delu v rizičnem stiku zaradi 
korone. Prav tako iz predloga izhaja, da so pri izplačilu prikrajšani delavci, ki so bolniško 
odsotni 4 ure, preostale 4 ure pa delajo. Predlagatelj je priložil Obvestilo Uprave podjetja z dne 
21. 1. 2021, iz katerega so razvidna merila za obračun koronskega dodatka. Ta se glasijo: 
»Dodatek prejmejo vsi zaposleni, ki so v koledarskem letu (1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) 
zaposleni v podjetju in so bili odsotni manj kot 20% delovnega časa ali so imeli manj kot 30 
dni bolniške odsotnosti in so hkrati v času izplačila še vedno zaposleni v podjetju«. 
 

* 
 

Zagovornik je na podlagi 37. člena ZVarD na družbo (domnevnega kršitelja) naslovil dva 
Poziva za posredovanje dokumentacije in pojasnil (št. 0700-62/2022/4 z dne 28. 1. 2022 in št. 
0700-62/2022/7 z dne 21. 2. 2022).  
 
Zagovornik je od družbe pridobil oba odgovora skupaj s prilogami. 
 
I. Prvi odgovor z dne 3. 3. 2022 (dokumentacija evidentirana pod št. 0700-62/2021/10) se 
nanaša na izplačilo t.i. koronskega dodatka.  
 
Družba najprej pojasni, da gre pri koronskem dodatku za prostovoljno dodatno plačilo 
zaposlenim, ki predstavlja zahvalo in nagrado za zavzetost in požrtvovalnost v času pandemije 
koronavirusa. Izplačilo ne temelji na nobenem zavezujočem predpisu oziroma ne predstavlja 
izvršitve nobene delovnopravne obveznosti družbe kot delodajalca, ki bi temeljila na 
delovnopravnih predpisih. Družba je koronski dodatek za leto 2021 izplačala na podlagi 
Obvestila Uprave podjetja z dne 21. 1. 2021. 
 
Polna višina koronskega dodatka za leto 2021, ki se kot nagrada izplača zaposlenim, znaša 
75 EUR in se izplača na način, da se naloži na službeno kartico zaposlenega. Skladno s kriteriji 
nagrado prejmejo vsi zaposleni, ki so v koledarskem letu (1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) zaposleni 
v družbi in so bili odsotni manj kot 20% delovnega časa ali so imeli manj kot 30 dni bolniške 
odsotnosti in so hkrati v času izplačila še vedno zaposleni v družbi. Ustrezen delež nagrade 
prejmejo delavci, ki so zaposleni za krajši delovni čas. 
 
Motivacijska narava nagrade zahteva, da jo prejmejo delavci, ki so bili med pandemijo na delu 
prisotni ves čas, vendar pa je upoštevana tudi sorazmernost in sicer na način, da se tistim, ki 
so bili prisotni sorazmerno manj kot ves čas (do 20% manj), izplača namesto manjši del 
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nagrade še vseeno celotna nagrada, tistim, ki pa so bili odsotni več kot 20% časa, se nagrada 
ne izplača.  
 
Ta kriterij predstavlja pretehtan kompromis med popolno sorazmernostjo nagrade (torej da 
zaposleni prejme nagrado v točni sorazmerni višini glede na trajanje prisotnosti na delu v 
rizičnih razmerah pandemije v mesecih in dnevih) in ciljem nagrade, ki je v nagrajevanju tistih 
prisotnih, ki so v času pandemije delali ves čas oz. bili odsotni zgolj minimalno. Pri tem je imela 
družba pred očmi dejstvo, da je tak način nerazdružljivo povezan z motivacijskim elementom, 
popolna sorazmernost pa bi to izničila, ker bi nagrado v nekem znesku dobili vsi, tudi tisti, ki 
so bili odsotni večino časa, kar pa ni bil njen namen. Družba meni, da je noben predpis ne 
zavezuje k dodeljevanju nagrad, katerih kriterij dodelitve je prisotnost, na podlagi popolne 
sorazmernosti in da sme upoštevati namen, za katerega so nagrade dane. 
 
Na drugem mestu se zasleduje tudi cilj poenostavitve postopka izplačila nagrade. 
Izračunavanje točne višine nagrade za vsakega zaposlenega posebej v primeru, da bi bila ta 
v popolnosti sorazmerna obsegu delavčeve prisotnosti na delu, bi predstavljala takšno 
računovodsko in kadrovsko breme, da odločitev o njenem izplačilu najverjetneje ne bi bila 
sprejeta in nagrade ne bi prejel nihče. 
 
Družba verjame, da je takšen kompromis dopusten in da v tej luči kriteriji za izplačilo korona 
dodatka niso protipravno diskriminatomi, oziroma da je zgoraj opisan cilj, ki ga je družba 
zasledovala pri oblikovanju kriterijev, legitimen, ustrezen in potreben. Pri presoji, ali je pri 
oblikovanju kriterijev dopustno odstopanje od popolne sorazmernosti višine nagrade z 
obsegom delavčeve prisotnosti na delovnem mestu, je družba smiselno upoštevala tudi 
ureditev posameznih institutov v veljavni delovnopravni ureditvi. Tako npr. višina 
pripadajočega letnega dopusta zaposlenega ni v popolnosti sorazmerna s trajanjem 
delovnega razmerja v posameznem letu v mesecih, tednih in dnevih, temveč je odvisna le od 
števila mesecev delovnega razmerja. Podobno je npr. višina odpravnine odvisna le od števila 
let delovne dobe pri delodajalcu, ne pa od točnega trajanja delovne dobe, čeprav to predstavlja 
neenako obravnavo delavca, ki ima npr. dve leti in en dan delovne dobe, ter delavca, ki ima 
dve leti in 364 dni delovne dobe. 
 
Ob upoštevanju zgoraj pojasnjenega družba v nadaljevanju odgovarja na posamezna 
vprašanja, ki jih je v dopisu z dne 21.2.2022 zastavil Zagovornik. 
 
Družba je pojasnila, da se pri izračunu upošteva odsotnost z dela na kakršni koli podlagi, razen 
odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta in odsotnosti na praznike oz. dela proste dneve. Na 
upravičenost do koronskega dodatka je tako npr. vplivala tudi odsotnost zaradi starševskega 
dopusta, če je bil delavec na tej podlagi odsoten več kot 20% delovnega časa oziroma več kot 
30 dni. Glede na pojasnjeno zgolj odsotnost iz zdravstvenih razlogov, kar je osebna okoliščina, 
ni bila kriterij za izplačilo koronskega dodatka, saj je na izplačilo vplivala kakršna koli odsotnost 
z dela, razen izrabe letnega dopusta. 
 
II. Drugi odgovor z dne 8. 3. 2022 (dokumentacija evidentirana pod št. 0700-62/2021/11) se 
nanaša na izplačilo božičnice in mesečne stimulacije. 
 
Družba uvodoma pojasni, da gre pri božičnici za del plače za poslovno uspešnost oziroma 
letno premijo, za katero se v družbi izraz »božičnica« ne uporablja. Družba za to izplačilo v 
nadaljevanju uporablja izraz »letna premija«.  
 
V zvezi z letno premijo družba pojasni, da zanjo in za zaposlene v družbi velja Kolektivna 
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18). 
 
Letna premija se zaposlenim izplačuje na podlagi Splošnega akta delodajalca o izplačilu dela 
plače za poslovno uspešnost z dne 29. 12. 2017 (v nadaljevanju: Splošni akt delodajalca), na 
podlagi katerega delodajalec zaposlene s posebnim pisnim obvestilom oz. sklepom vsako leto 
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posebej obvesti o tem, ali je bila poslovna uspešnost dosežena, o višini morebitne letne 
premije in o datumu izplačila. Takšno obvestilo oz. sklep delodajalec izda v treh mesecih od 
obračunskega obdobja, ki v družbi traja od 1. 7. v letu do 30. 6. v naslednjem letu. 
 
Družba pojasni, da se obdobja, na katera se v družbi nanašajo izplačila posameznih letnih 
premij, ne prekrivajo s koledarskimi leti, saj obračunsko obdobje v družbi traja od 1. 7. v letu 
do 30. 6. v naslednjem letu. Družba zato šteje, da Zagovornik zahteva pojasnila glede izplačila 
letne premije za obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, saj je to zadnja letna premija, ki jo je 
družba izplačala zaposlenim. Podlaga za izplačilo te premije je Sklep o izplačilu letne premije 
(poslovne uspešnosti) za obračunsko obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 z dne 16. 11. 2021, 
ki ga je družba sprejela na drugega odstavka II., člena Splošnega akta delodajalca, katerega 
vsebina je pojasnjena zgoraj. 
 
Upravičeni zaposleni, ki so bili v obračunskem obdobju 100% prisotni na delu, so upravičeni 
do izplačila dela za poslovno uspešnost v polni višini. Upravičeni zaposleni, ki v obračunskem 
obdobju niso bili 100% prisotni na delu, so upravičeni do izplačila dela plače za poslovno 
uspešnost v sorazmernem delu oz. v odstotku glede na prisotnost na delu. Koriščenje rednega 
letnega dopusta se šteje za prisotnost na delu. Skladno s pojasnjenim se višina izplačila letne 
premije upravičenim zaposlenim sorazmerno zniža za vse vrste odsotnosti, razen izrabe 
rednega dopusta. Na višino letne premije torej vpliva odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov, 
porodniškega dopusta, starševskega dopusta, kot tudi vse druge odsotnosti z dela s pravico 
do nadomestila plače in brez pravice do nadomestila plače, kot so določene v 51. in 52. členu 
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. 
 
V zvezi s pojasnilom, katerim legitimnim ciljem sledijo zgoraj navedeni kriteriji za izplačilo letne 
premije, družba najprej pojasni, da na višino letne premije ne vpliva nobena specifična osebna 
okoliščina zaposlenih (kot npr. zgolj odsotnost iz zdravstvenih razlogov), saj na višino letne 
premije vpliva kakršna koli odsotnost zaposlenih, razen odsotnosti zaradi izrabe letnega 
dopusta, pri čemer je razlog, da izraba letnega dopusta ni upoštevana, izključno praktične 
narave. Družba šteje, da bo vsak zaposleni v posameznem letu izrabil celoten pripadajoč letni 
dopust, zaradi česar bi bilo zniževanje leme premije na tej osnovi nesmiselno, saj bi se premija 
vsem zaposlenim znižala v enakem obsegu, kar pa pripelje do enakega rezultata, kot če bi se 
v osnovi določil nižji znesek premije. Ker pri kriterijih, kot so vzpostavljeni, nobena specifična 
osebna okoliščina ni odločilen razlog za slabšo obravnavo (na višino premije vplivajo vse vrste 
odsotnosti, ki so po vsebini in podlagi nastanka raznovrstne), družba ocenjuje, da ne gre za 
kriterije, ki bi ustvarjali posredno diskriminacijo, zato tudi utemeljitev legitimnih ciljev za 
vzpostavitev takšnih kriterijev v smislu 6. člena ZVarD ni potrebna. 
 
Družba dodaja, da je ključen razlog za to, da je eden od kriterijev za višino letne premije tudi 
prisotnost posameznega delavca na delu, v spoštovanju drugega odstavka 68. člena 
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki določa, da je plačilo za poslovno 
uspešnost izključeno iz osnov za nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. 
 
Letna premija po svoji vsebini predstavlja del plače za poslovno uspešnost. Skladno z 
določbami ZDR-1 delavec plačo prejema le za čas, ko opravlja delo oz. je prisoten na delu. Za 
čas odsotnosti z dela delavec prejema nadomestilo plače v višini, ki jo za posamezno vrsto 
oziroma razlog določa zakon (gl. 137. člen ZDR-1). 
 
Družba navaja še, da je po določbi 68. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije 
plačilo za poslovno uspešnost izključeno iz osnov za nadomestila plač in drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja. Ker je del plače za poslovno uspešnost izključen iz osnove za 
nadomestilo plače, je torej nujno, da se pri izračunu višine dela plače za poslovno uspešnost 
(v konkretnem primeru letne premije) kot kriterij upošteva delavčeva prisotnost na delu. Če bi 
delavec prejel del plače za poslovno uspešnost v višini, ki bi bila neodvisna od njegove 
prisotnosti na delovnem mestu, bi to po mnenju družbe pomenilo, da bi se ta del plače 
upošteval pri osnovi za nadomestilo plače. Delavec, ki bi bil na delu prisoten vse leto, bi 
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namreč v tem letu prejel enako plačilo za delo (tj. vsoto vseh plač, nadomestil plač in letne 
premije), kot delavec na istem delovnem mestu, ki bi bil celo leto ali del leta odsoten z dela s 
100% nadomestilom plače, kar bi predstavljalo kršitev določbe drugega 68. člena Kolektivne 
pogodbe. 
 
Za izpolnitev določbe Kolektivne pogodbe, da je plačilo za poslovno uspešnost izključeno iz 
osnov za nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, je torej po mnenju 
družbe nujno, da je višina dela plače za poslovno uspešnost, ki se izplačuje enkrat letno, 
odvisna od delavčeve prisotnosti na delu, ter da delavec za obdobja, ko je odsoten z dela in 
prejema nadomestilo plače, izplačila dela plače za poslovno uspešnost ne prejme. 
 
Zgoraj pojasnjeno spoštovanje določbe Kolektivne pogodbe po navedbah družbe predstavlja 
legitimen cilj, zaradi katerega je višina letne premije, ki jo prejme delavec, odvisna tudi od 
delavčeve prisotnosti na delovnem mestu v obdobju, na katero se izplačilo letne premije 
nanaša. 
 
Družba opozarja še na določbo 67. člena ZDR-1, po kateri ima delavec, ki dela krajši delovni 
čas v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, pravico do plačila za delo po dejanski 
delovni obveznosti. V preostalem delu, torej za čas odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih 
razlogov, delavec prejema nadomestilo plače. Če torej delavcu, ki dela krajši delovni čas v 
skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, plačilo za delo pripada le po dejanski delovni 
obveznosti, plačilo za poslovno uspešnost pa je izključeno iz osnov za nadomestila plač in 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja, mora biti za dosledno upoštevanje določbe 67. člena 
ZDR-1 tudi del plače za poslovno uspešnost kot sestavni del plače odvisen od delavčeve 
prisotnosti na delu. Pri tem ni videti razumnega in upravičenega razloga za to, da bi na višino 
dela plače za poslovno uspešnost vplivala le delavčeva odsotnost, kadar dela krajši delovni 
čas, ne pa tudi odsotnost, kadar je z dela odsoten celoten delovni čas. 
 
V zvezi z dejstvom, da je kriterij prisotnosti za določitev višine dela plače za poslovno 
uspešnost dopusten in ustrezen, družba opozarja še na določbe Zakona o udeležbi delavcev 
na dobičku, ki ureja udeležbo delavcev na dobičku delodajalca, kar je izplačilo, ki je po vsebini 
in namenu podobno izplačilu dela plače za poslovno uspešnost. Zakon v 7. členu določa 
sklenitev pogodbe o udeležbi na dobičku med delavci in delodajalcem ter v četrtem odstavku 
7. člena predpisuje obvezne minimalne vsebine takšne pogodbe. Med temi je v 3. alineji 
določeno: »merila za določitev zneska, namenjenega za razdelitev posameznemu delavcu v 
posameznem letu, in sicer je treba upoštevati vsaj višino plače in število dni prisotnosti na 
delu«. Skladno z Zakonom o udeležbi delavcev na dobičku je torej kriterij števila dni delavčeve 
prisotnosti na delu za določitev zneska, namenjenega za razdelitev posameznemu delavcu, 
ne le dopusten, temveč celo nujen, kar pomeni, da enak kriterij tudi pri določitvi višine dela 
plače za poslovno uspešnost ne more biti sporen. 
 
Družba je priložila skupno stališče delodajalskih organizacij v zvezi s plačilom za poslovno 
uspešnost in diskriminatornostjo kriterija prisotnosti/odsotnosti na delu, v katerem so se 
odzvale na stališče Zagovornika, da gre pri tem za diskriminatoren kriterij. Celotne 
argumentacije družba v tem odzivu ne povzema, temveč pisno stališče delodajalskih 
organizacij prilaga in se nanj sklicuje kot na del utemeljitve, da kriterij prisotnosti na delu za 
izračun višine premije ni sporen. Ob tem izrecno izpostavi tri argumente (do katerih se 
Zagovornik opredeli v nadaljevanju odločbe).  
 
Da je kriterij delavčeve prisotnosti na delu za izračun višine dela plače za poslovno uspešnost 
dopusten in v praksi splošno uveljavljen, izhaja tudi iz priloženih pojasnil Finančne uprave RS 
glede davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost iz januarja 2020. Na strani 8 
pojasnil sta predstavljena dva primera poročanja o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost 
na REK obrazcu, pri čemer je pri obeh primerih upoštevana predpostavka, da je izplačilo dela 
plače iz uspešnosti poslovanja vezano tudi na prisotnost na delovnem mestu. 
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Družba na podlagi vsega zgoraj pojasnjenega ocenjuje, da kriterij prisotnosti delavca na delu 
za določitev višine letne premije ni sporen in ne predstavlja posredne diskriminacije 
zaposlenih. 
 
Družba je podala tudi pojasnila v zvezi z mesečno stimulacijo in pojasnila, da gre za 
nagrajevanje kolektivne delovne uspešnosti zaposlenih in gre torej za izplačilo dela plače za 
delovno uspešnost. Pisni akt, ki bi urejal to izplačilo, v družbi doslej ni obstajal, saj je šlo za 
izplačilo, vzpostavljeno na ravni celotnega koncerna, ki je lastnik družbe. Mesečna stimulacija 
se izplača zaposlenim v poslovalnicah, ki v posameznem mesecu dosežejo promet nad 
planom. Plan prometa je določen na ravni koncerna za vsako poslovalnico in vsak mesec 
posebej. Na ravni koncerna se izvaja tudi kontrola, katere poslovalnice so presegle plan 
prometa. Seznam teh poslovalnic, ki predstavlja podlago za izplačilo posamezne mesečne 
stimulacije, iz koncerna mesečno sporočijo upravi družbe. Višina stimulacije se giblje od 15,00 
do 30,00 EUR bruto in je odvisna od časa, za katerega je zaposlen posamezen delavec (polni 
oz. krajši delovni čas). Delavec, ki je iz katerega koli razloga odsoten z dela več kot polovico 
meseca, ni upravičen do izplačila stimulacije. Družba meni, da takšen kriterij ni sporen, saj gre 
za izplačilo dela plače za delovno uspešnost. Tudi če bi šlo pri mešani stimulaciji za izplačilo 
dela plače za poslovno uspešnost, kriterij delavčeve prisotnosti na delu ne bi bil sporen glede 
na vse, kar je pojasnjeno zgoraj v zvezi z letno premijo.  

* 
 
Zagovornik je družbi v seznanitev in izjasnitev posredoval dotedanje ugotovitve skupaj s 
prilogama (dokument št. 0700-62/2021/12 z dne 24. 5. 2022) ter jo obvestil, da se lahko 
skladno s 146. členom ZUP v povezavi z 9. členom ZUP o predstavljenih ugotovitvah ter vseh 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za sprejem odločitve, pisno izreče v postavljenem 15 
dnevnem roku.  
 
Družba je v postavljenem roku posredovala svoj Odgovor z dne 6. 6. 2022 v katerem je 
navedla, da med družbo in Zagovornikom ni pomembnejših neskladij v zvezi z relevantnimi 
dejstvi, povezanimi z izplačevanjem letne premije. Nesoglasje med družbo in Zagovornikom 
obstaja zlasti pri vprašanju pravne presoje dopustnosti delavčeve odsotnosti z dela kot 
kriterija za določitev višine dela plače za poslovno uspešnost. S tem v zvezi se družba v celoti 
sklicuje na pojasnila, ki jih je navedla že v dopisu z dne 8. 3. 2022, v nadaljevanju pa se 
opredeljuje do nekaterih navedb in stališč, ki jih je Zagovornik navedel v dopisu z dne 24. 5. 
2022. 
 
Zagovornik nestrinjanja družbe povzema v posameznih vsebinskih sklopih (1 do 5), do katerih 
se sproti vsebinsko opredeljuje. 
 
1. Družba se opredeljuje do navedbe Zagovornika, da so za predmetni postopek relevantne 
le odsotnosti, ki so povezane z osebnimi okoliščinami delavcev (odsotnost iz zdravstvenih 
razlogov, zaradi koriščenja starševskega dopusta, itd.) in vplivajo na znižanje dela plače iz 
naslova poslovne uspešnosti, ostale odsotnosti z dela, ki niso povezane z osebnimi 
okoliščinami delavcev, pa niso predmet tega postopka in se Zagovornik do njih ne opredeljuje. 
Družba v zvezi s povzetim poudarja, da gre za kontradiktorno argumentacijo Zagovornika, 
saj je ravno dejstvo, da na višino dela plače za poslovno uspešnost vplivajo vse vrste 
odsotnosti, torej tudi odsotnosti, ki niso povezane z osebnimi okoliščinami delavcev, za 
presojo diskriminacije bistveno, zato bi moral Zagovornik takšno dejstvo pri presoji 
diskriminacije upoštevati. Namesto tega je Zagovornik izolirano upošteval le razloge 
odsotnosti, ki temeljijo na osebnih okoliščinah delavcev, tak pristop pa, po mnenju družbe, 
sam umetno ustvarja podlago za ugotovitev diskriminacije, saj zmotno izhaja iz predpostavke, 
da so osebne okoliščine delavca edini razlikovalni element za višino letne premije, čeprav to 
ne drži. Če se pri presoji diskriminacije pri odločanju o kateri koli pravici iz delovnega 
razmerja, ki je odvisna od prisotnosti delavca na delovnem mestu, upošteva le odsotnosti, ki 
temeljijo na osebnih okoliščinah, bo pri vsakem takšnem odločanju ugotovljena 
diskriminatornost, zato je takšen pristop po mnenju družbe sporen. 
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Zagovornik se s to navedbo ne strinja. Zagovornik je državni organ, ki ima pooblastila določena 
v ZVarD in zato se lahko opredeljuje zgolj do materije, ki sodi v njegov pristojnost. Zagovornik 
lahko presoja zgolj kriterije, ki so povezani z osebnimi okoliščinami delavcev, kot so na primer: 
bolezen, starševstvo, invalidnost itd. Kriteriji oziroma odsotnosti, ki niso povezane z osebnimi 
okoliščinami delavcev, pa ne sodijo v pristojnost Zagovornika in niso del področja varstva 
protidiskriminacijskega prava in ZVarD. Kar pa ne pomeni nujno, da so skladni z veljavno 
delovnopravno zakonodajo, temveč zgolj to, da se Zagovornik do njih ne more opredeliti. 
 
Ostale odsotnosti z dela, ki niso povezane z osebnimi okoliščinami delavcev, torej niso 
predmet tega postopka in se Zagovornik do njih ne opredeljuje. Takšne so na primer odsotnosti 
zaradi zasebnega potovanja, izobraževanja v lastnem interesu, popravila hiše ali stanovanja, 
selitev itd. To pa v nobenem primeru ne vpliva ne presojo ostalih kriterijev, ki znižujejo poslovno 
uspešnost in so povezani z osebnimi okoliščinami delavcev, kar je tudi razlog, da jih 
Zagovornik prepoznava kot diskriminatorne. Že če je med sicer med zakonite kriterije dodan 
zgolj eden, ki je diskriminatoren, je to razlog za ugotovitev diskriminacije. 
 
2. Družba navaja, da je Zagovornik v svojih pojasnilih zavrnil argument družbe, da je kriterij 
prisotnosti za odmero letne premije pomemben za spoštovanje določbe drugega odstavka 68. 
člena Kolektivne pogodbe, po katerem je plačilo za poslovno uspešnost izključeno iz osnov 
za nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Na podlagi argumentov 
Zagovornika družba ugotavlja, da s tem v zvezi ni bila pravilno razumljena, zato svoja pojasnila 
dopolnjuje na hipotetičnem primeru. Skladno z navedenim družba vztraja, da je za 
spoštovanje določila drugega odstavka 68. člena Kolektivne pogodbe nujno, da je letna 
premija odvisna od obsega delavčeve prisotnosti na delu, in gre torej za dopustno in legitimno 
razlikovanje na temelju prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu. 
 

Zagovornik tudi po seznanitvi s hipotetičnim primerom, ki ga je predstavila družba, povezave 
med omenjeno določbo kolektivne pogodbe in tem, da je le-ta ključen razlog, da je eden od 
kriterijev za višino letne premije tudi prisotnost posameznega delavca na delu, ne vidi. 
Navedeno določbo kolektivne pogodbe je potrebno razumeti skladno in v povezavi z 137. 
členom ZDR-1, ki ureja nadomestilo plače. Ta določba je uporabljiva za vse morebitne 
prihodnje situacije, v katerih bo imel delavec pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, 
v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne bo delal 
iz razlogov na strani delodajalca. Ni pa navedena določba Kolektivne pogodbe uporabljiva za 
upravičevanje nižanja poslovne uspešnosti iz razloga odsotnosti zaradi osebnih okoliščin in 
zato ne more predstavljati legitimnega cilja, ki bi opravičeval takšno obravnavo delavcev in 
predstavljal izjemo od posredne diskriminacije po drugem odstavku 6. člena ZVarD.   
 
3. Nadalje družba opozarja na argumentacijo Zagovornika na strani 11 dopisa, da delavec, ki 
je zaradi bolezni z dela odsoten poln delovni čas, in delavec, ki je zaradi bolezni v skladu s 
predpisi o zdravstvenem zavarovanju z dela odsoten krajši delovni čas, nista v primerljivem 
položaju, saj naj bi šlo v drugem primeru za delavce, ki so se znašli v posebnih osebnih 
okoliščinah in jim že samo zaradi tega zakonodajalec priznava poseben položaj in ga ločeno 
in drugače ureja v 67. členu ZDR-1. Glede na jedrni argument Zagovornika, da je kriterij 
prisotnosti za določitev višine letne premije protipravno diskriminatoren, ker naj bi bili delavci 
zaradi osebnih okoliščin, ki jih ne morejo spremeniti (zdravstveno stanje, invalidnost, itd.), 
postavljeni v slabši položaj (gl. npr. tretji odstavek na 8. strani dopisa Zagovornika), ni jasno, 
kakšna naj bi bila pravno relevantna razlika, da so delavci, ki zaradi osebnih okoliščin (tudi 
npr. bolezni ali starševstva) delajo krajši delovni čas, lahko postavljeni v slabši položaj 
(plačevanje sorazmernega dela letne premije takšnim delavcem za Zagovornika ni sporno), 
delavci, ki so zaradi osebnih okoliščin z dela v celoti odsotni, pa ne. Argument, da naj bi imela 
prva skupina delavcev z delodajalcem tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni 
čas, je napačen, saj delavci, ki krajši delovni čas delajo v skladu s predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju, nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, temveč delo s 
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krajšim delovnim časom opravljajo skladno z odločitvijo osebnega oz. imenovanega 
zdravnika, ki s tem v zvezi izda ustrezno odločbo. 
 
Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, in delavec, 
ki dela polni delovni čas (pa je zaradi na primer zdravstvenih razlogov vmes tudi bolniško 
odsoten), nista v primerljivem položaju. V prvem primeru gre za delavce,1 ki so se znašli v 
posebnih osebnih okoliščinah in jim že samo zaradi tega zakonodajalec priznava poseben 
položaj in ga ločeno in drugače ureja (67. člen ZDR-1). Praviloma gre za delavce (na primer 
ugotovljena invalidnost), ko se trajneje oziroma trajno spremeni njihov delovno pravni status 
in je zaradi tega njihova delovna obveznost krajša in temu primerno tudi izplačilo poslovne 
uspešnosti. Medtem, ko v drugem primeru delavci opravljajo delo pod splošnimi pogoji in v 
polnem obsegu. Delavci iz 67. člena ZDR-1 delajo v skrajšanem delovnem času skladno s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali 
predpisi o starševskem dopustu.   
 
Družba navaja, da je argument, da naj bi imela prva skupina delavcev z delodajalcem tudi 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, napačen, saj delavci, ki krajši delovni čas 
delajo v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi 
za krajši delovni čas, temveč delo s krajšim delovnim časom opravljajo skladno z odločitvijo 
osebnega oz. imenovanega zdravnika, ki s tem v zvezi izda ustrezno odločbo. Zagovornik ob 
tem dodaja, da je razlika med prvimi in drugimi delavci v tem, da prvi opravljajo delo s polnim 
delovnim časom, drugi pa s skrajšanim delovnim časom. Pri čemer niti ni bistveno to, ali ga 
opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, na podlagi aneksa ali na 
podlagi odločbe, kot to navaja družba. Kot izhaja iz Zakona o delovnih razmerjih s 
komentarjem,2 se zaradi uveljavitve delavčeve pravice do krajšega delovnega začasa zaradi 
varstva otroka po 50. členu ZSDP-1 in ugotovljene invalidnosti po ZPIZ-2 trajneje oziroma 
trajno spremeni njegov delovnopravni status. Zato je treba ta status tudi pisno urediti s 
spremenjeno pogodbo o zaposlitvi. Sprememba s polnega na krajši delovni čas in obratno se 
praviloma vedno izvede s sklenitvijo nove, spremenjene pogodbe o zaposlitvi, v primerih 
iz razloga po 50. členu ZSDP-1 pa se izjemoma lahko spremeni z aneksom.  
 
Bistveno je to, da je obseg dela delavcev različen. Zagovornik zato v primerih, ko delavec dela 
skrajšan delovni čas, ne nasprotuje odločitvi delodajalca, da delavcem izplača del nagrade za 
poslovno uspešnost sorazmerno delovnemu času, za katerega imajo določeno delovno 
obveznost, pa naj bo ta določena v odločbi, aneksu ali v pogodbi o zaposlitvi. V primeru 
pogodbe o zaposlitvi s polovičnim delovnim časom to pomeni izplačilo polovice zneska 
nagrade za poslovno uspešnost, ki pripada vsem zaposlenim s polnim delovnim časom. Tudi 
v takšnih primerih pa velja, da morebitna bolniška odsotnost oziroma katerakoli druga 
opravičena odsotnost ne sme še dodatno vplivati na nižanje (polovičnega) izplačila nagrade 
za poslovno uspešnost. 
 
4. Družba navaja, da je naslednja nekonsistentnost v argumentaciji Zagovornika razvidna iz 
zapisa v drugem odstavku na 15. strani dopisa, kjer Zagovornik pojasnjuje, da je kriterij 
prisotnosti pri določitvi višine dela plače iz naslova individualne ali kolektivne delovne 
uspešnosti dopusten in ni v nasprotju z ZVarD, ter pri tem citira stališče Vrhovnega sodišča 
RS, da je dovoljeno razlikovanje, ko gre v temelju za enake možnosti, ki pa, sicer zaradi 
objektivnih razlogov, niso bile dosežene. Družba opozarja, da je kolektivna delovna uspešnost 
v pomembnih vidikih podobna poslovni uspešnosti. Za razliko od individualne delovne 
uspešnosti namreč kolektivna delovna uspešnost ni odvisna zgolj od uspešnosti dela enega 
samega delavca, temveč od uspešnosti skupine zaposlenih, pri kateri ima lahko posamezen 
delavec tudi neznaten vpliv, zlasti ko se delovna uspešnost meri na ravni velike skupine. V 
takšnih situacijah je doprinos delavca h kolektivni delovni uspešnosti skupine lahko primerljiv 

                                                      
1 To so delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.  
2 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, IUS Software, GV Založba, 2016, Irena Bečan et al., str. 

385. 
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doprinosu delavca k poslovni uspešnosti celotne družbe. Skladno s pojasnjenim je po oceni 
družbe neprepričljivo in neutemeljeno razlikovanje na način, da je pri višini izplačila dela plače 
iz naslova kolektivne delovne uspešnosti prisotnost lahko dopusten kriterij, pri določitvi višine 
dela plače iz naslova poslovne uspešnosti pa ne. 
 
Razlikovanje med delom plače za poslovno uspešnost in delom plače za delovno uspešnost 
(individualna delovna uspešnost) izhaja iz ZDR-1, pri čemer se del plače za individualno 
delovno uspešnost izplača delavcu le v primeru, ko dosega delovne rezultate, določene v 
pogodbi o zaposlitvi oz. v kolektivni pogodbi; izplačilo dela plače za poslovno uspešnost pa je 
odvisno od uspešnosti družbe in avtonomne ureditve, pri čemer je avtonomija omejena z 
zakonsko prepovedjo diskriminacije. Izplačili se torej med seboj razlikujeta v bistvenem. 
Posplošeno pojasnjeno se poslovna uspešnost izplača, če je družba poslovno uspešna, 
delovna uspešnost pa takrat, kadar delavec dejansko dosega v naprej določene delovne 
rezultate.  
 
Za izplačilo delovne uspešnosti je zato ključno, da so kriteriji določeni vnaprej in temeljijo na 
rezultatih dela delavca. Kadar jih delavec ne doseže zaradi odsotnosti z dela ali jih doseže v 
zmanjšanjem obsegu, gre za razlikovanje delavcev pri izplačilu delovne uspešnosti zaradi 
različnih rezultatov dela, kar pa je po oceni Zagovornika skladno z ZVarD. V tem primeru gre 
torej za razlikovanje, ki temelji na rezultatih dela (in ne na osebnih okoliščinah delavca), ki jih 
lahko dosežejo vsi delavci, ki pa jih sicer v določenem mesecu zaradi določenih razlogov niso 
dosegli. 
 
5. Družba navaja, da je Zagovornik v dopisu koronski dodatek pravno nepravilno opredelil kot 
enega od dodatkov za pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih 
vplivov okolja in nevarnosti pri delu. Kot je družba pojasnila že v začetnih pojasnilih, gre pri 
koronskem dodatku za dodatno prostovoljno izplačilo zaposlenim kot zahvalo za njihovo 
zavzetost in požrtvovalnost v času epidemije koronavirusa ter da ni šlo za izplačilo, ki bi 
temeljilo na katerem koli delovnopravnem predpisu. Delavci družbe v času epidemije 
koronavirusa niso delali pod neugodnimi vplivi okolja ali pod posebnimi nevarnostmi v smislu 
70. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Družba sklepa, da je 
Zagovornikova nepravilna opredelitev pravne narave koronskega dodatka povzročila tudi 
napačno oceno Zagovornika o diskriminatornosti kriterijev za določitev višine dodatka, ki se 
izplača zaposlenemu, saj je Zagovornik izhajal iz pravil, ki veljajo za dodatke, ki jih ureja 
Kolektivna pogodba, ki določa, da mora delavec posamezen dodatek za delo v posebnih 
pogojih prejeti za čas, ki ga dejansko opravi v posebnih pogojih dela. Družba meni, da je glede 
na pravno naravo koronskega dodatka pri določitvi kriterijev za višino izplačila posameznemu 
delavcu svobodnejša, kot to velja za izplačilo plače in drugih predpisanih prejemkov iz 
delovnega razmerja, ter da pri določitvi kriterijev delavci niso bili negativno obravnavani na 
podlagi nobene osebne okoliščine. 
 

Zagovornik je že v svojih izjasnitvah (dokument št. 0700-62/2021/12 z dne 24. 5. 2022) 
ugotovil, da koronski dodatek ni urejen v kolektivni pogodbi delodajalca ali splošnem aktu 
delodajalca, ampak da gre za prostovoljno dodatno plačilo zaposlenim, ki, kot pojasnjuje 
družba, predstavlja zahvalo in nagrado za zavzetost in požrtvovalnost v času pandemije 
koronavirusa. Izplačilo ne temelji na nobenem zavezujočem predpisu oziroma ne predstavlja 
izvršitve nobene delovnopravne obveznosti družbe kot delodajalca, ki bi temeljila na 
delovnopravnih predpisih. Družba je koronski dodatek za leto 2021 izplačala na podlagi 
Obvestila Uprave podjetja z dne 21. 1. 2021. 
 
Vendar pa je bistveno, da ne glede na to, da je delodajalec koronski dodatek izplačal 
prostovoljno in da izplačilo, kot navaja družba, ne temelji na nobenem zavezujočem predpisu 
oziroma ne predstavlja izvršitve nobene delovnopravne obveznosti družbe kot delodajalca, ki 
bi temeljila na delovnopravnih predpisih, to ne pomeni, da delodajalca pri tem ne zavezuje 
načelo prepovedi diskriminacije oziroma da je prost obveznosti po protidiskriminacijski 
zakonodaji. Ker gre pri izplačilu koronskega dodatka za izplačilo dodatka – tako ga poimenuje 
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družba sama, ki je sestavni del plače, je treba upoštevati, da je zakonsko zagotovljeno varstvo 
pred diskriminacijo v okviru delovnih razmerij opredeljeno zelo široko, tako glede tega, na koga 
se nanaša, kot tudi glede tega, katera področja pokriva. Delodajalec mora tako tudi kriterije za 
izplačilo dodatkov določiti v splošnem aktu (ker ta dodatek ni urejen v kolektivni pogodbi) ter 
nediskriminatorno, ne glede na to, ali gre za »dispozitivno« plačilo, za katero se je odločil sam. 
Delodajalec se lahko v primeru, da k izplačilu dodatkov ni zavezan s kolektivno pogodbo, 
prosto odloči, ali bo koronski dodatek izplačal ali ne – v tem smislu je popolnoma avtonomen. 
V primeru, da se odloči za izplačilo, pa mora to storiti pod nediskriminatornimi pogoji.  
 

* 
 
Zagovornik je najprej presojal, ali so podani pogoji za izvedbo postopka pri Zagovorniku v 
primeru diskriminacije.  
 
Skladno s prvim odstavkom 34. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) 
Zagovornik lahko začne obravnavo diskriminacije po uradni dolžnosti, če je o obstoju 
diskriminacije seznanjen na podlagi anonimnega predloga, predloga tretje osebe ali na drug 
način. 
 
Zagovornik je prejel anonimno prijavo ter ocenil, da je prijava splošno pomembna za varstvo 
pred diskriminacijo (drugi odstavek 34. člena ZVarD) ne samo za vse zaposlene v družbi, 
temveč tudi za vse nadaljnje enake ali podobne primere, ko bodo delodajalci izplačilo nagrad 
vezali na bolniško odsotnost delavcev, zato je uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije po 
uradni dolžnosti. V konkretni zadevi skladno s prvim odstavkom 1. člena ZVarD uživajo varstvo 
pred diskriminacijo delavci, zaposleni pri družbi, za katere se uporablja Kolektivna pogodba 
dejavnosti trgovine Slovenije ter Splošni akt delodajalca, kot posamezniki. Za obravnavo po 
uradni dolžnosti Zagovornik po drugem odstavku 34. členu ZVarD ni pridobival soglasja 
diskriminiranih oseb, saj gre za (večjo) skupino oseb in se obravnava ne nanaša zgolj na točno 
določenega posameznika oz. posameznike. 
 
Postopek, ki teče pred Zagovornikom, je upravni postopek, pri čemer ima položaj stranke 
domnevni kršitelj, diskriminirana oseba pa se ima po izrecni zakonski določbi tretjega odstavka 
34. člena ZVarD pravico udeleževati postopka. Kot pojasnjeno zgoraj, Zagovornik v postopek 
ni pritegnil nobene od potencialno diskriminiranih oseb, zato kot stranka v tem postopku 
nastopa zgolj domnevni kršitelj.  
 
Prav tako Zagovornik ugotavlja, da predlog za obravnavo vsebuje vse predpisane sestavine 
skladno s 36. členom ZVarD.  
 
Akt, s katerim se postopek pri Zagovorniku zaključi, je upravni ugotovitveni akt, ki kot takšen 
ni izvršljiv. Je pa ugotovitev Zagovornika 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. do 4. točke izreka te odločbe. 
 
Zagovornik s svojo ugotovitvijo ne posega v kolektivno dogovarjanje med delodajalci in 
predstavniki zaposlenih oziroma v samo kolektivno pogodbo. Sam poseg v kolektivno pogodbo 
se lahko doseže zgolj v sodnem postopku, pred pristojnim delovnim sodiščem, katerega 
pričetek je neodvisen od ugotovitev oziroma postopka pred Zagovornikom.  
 
V tem razmerju nastopa družba kot delodajalec in kot močnejša stranka, ki je zavezana k 
spoštovanju pravil s področja delovnopravne zakonodaje, katere sestavni del so pravila o 
enaki obravnavi delavcev, ter tudi pravil ZVarD, zaradi česar ima družba v tem postopku 
položaj domnevnega kršitelja.   
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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 sodi tudi zdravstveno stanje 
posameznika, v zvezi s katerim posameznik prav tako uživa varstvo pred diskriminacijo. Da je 
z vidika varstva pred diskriminacijo omenjeno okoliščino 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 zdravstveno stanje kot osebno 
okoliščino, na podlagi katere je neenaka, diskriminatorna obravnava delavca prepovedana.  
 
ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, pri čemer kot osnovni obliki diskriminacije 
opredeljuje neposredno in posredno 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 zagotovljeno 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 na podlagi podane prijave ter pridobljenih pojasnil in dokumentacije v tej fazi 
postopka ugotavljanja diskriminacije ugotavlja: 
 
 

I. V zvezi s poslovno uspešnostjo oziroma letno premijo, kot jo imenuje družba 
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Zagovornik primarno ugotavlja, da je skladno z drugim odstavkom 126. člena ZDR-1 plačilo za 
poslovno uspešnost opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Plača pa je temeljna pravica po pogodbi o zaposlitvi (osma 
alineja prvega odstavka 31. člena ZDR-1). Za poimenovanje nagrade iz naslova poslovne 
uspešnosti podjetja se v pogovornem jeziku uporabljajo različni termini, med njimi na primer 
trinajsta plača, štirinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno. Vsekakor gre pri nagradi 
za poslovno uspešnost za plačilo za delo in torej sodi v pojem »plače« iz tretje alineje prvega 
odstavka 2. člena ZVarD. Enako ugotavlja tudi družba sama. Prav tako je v 64. členu 
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije,3 ki se uporablja v družbi, določeno, da je 
plača sestavljena tudi iz dela plače za poslovno uspešnost, če je dogovorjena pri delodajalcu. 
 
Izplačilo letne premije za leto 2021 je bilo v družbi izvedeno na podlagi 68. člena Kolektivne 
pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki določa, da je plačilo za poslovno uspešnost sestavni 
del plače, če je dogovorjeno s kolektivno pogodbo na ravni delodajalca, s splošnim aktom 
delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi. Plačilo za poslovno uspešnost je izključeno iz osnov za 
nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. 
 
V družbi se letna premija zaposlenim izplačuje na podlagi Splošnega akta delodajalca o 
izplačilu dela plače za poslovno uspešnost z dne 29. 12. 2017 (v nadaljevanju: Splošni akt 
delodajalca). V IV. členu Splošnega akta je določeno, da so upravičeni zaposleni, ki so bili v 
obračunskem obdobju, za katerega se izplačuje del plače za poslovno uspešnost, 100% 
prisotni na delu, upravičeni do izplačila dela za poslovno uspešnost v polni višini. Upravičeni 
zaposleni, ki v obračunskem obdobju niso bili 100% prisotni na delu, so upravičeni do izplačila 
dela plače za poslovno uspešnost v sorazmernem delu oz. v odstotku glede na prisotnost na 
delu.  
 
Delodajalec je na podlagi Splošnega akta izdal še Sklep o izplačilu letne premije (poslovne 
uspešnosti) za obračunsko obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 z dne 16. 11. 2021. 
 
Družba je dodatno pojasnila, da se koriščenje rednega letnega dopusta šteje za prisotnost na 
delu. Vse ostale odsotnosti z dela pa vplivajo na znižanje izplačila poslovne uspešnosti, to pa 
so odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov, porodniškega dopusta, starševskega dopusta, kot 
tudi vse druge odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače in brez pravice do nadomestila 
plače, kot so določene v 51. in 52. členu Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.  
 
Med odsotnosti po 51. členu spadajo:  lastna poroka, rojstvo otroka, poroka otroka, smrt 
sorodnikov, hujše nesreče, selitev. Med odsotnosti po 52. členu pa neodložljivi osebni opravki, 
zasebno potovanje, nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna, popravila hiše oziroma 
stanovanja, zdravljenja na lastne stroške, izobraževanja v lastnem interesu. 
 
Družba zatrjuje, da na višino letne premije ne vpliva nobena specifična osebna okoliščina 
zaposlenih (kot npr. zgolj odsotnost iz zdravstvenih razlogov), saj na višino letne premije vpliva 
kakršna koli odsotnost zaposlenih, razen odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta. Vendar se 
s to trditvijo ni mogoče strinjati. Ker se kot odsotnost, ki vpliva na znižanje poslovne 
uspešnosti, upoštevajo tudi vse odsotnosti, ki so povezane z osebnimi okoliščinami delavca, 
je ureditev v nasprotju s protidiskriminacijsko zakonodajo. Iz zgoraj predstavljene ureditve 
poslovne uspešnosti namreč izhaja, da delavci, ki so z dela več odsotni, lahko (tudi) zaradi 
svojih osebnih okoliščin, dobijo sorazmerno nižje izplačilo poslovne uspešnosti. Pri tem pa 
velja opozoriti, da so za postopek presoje diskriminatornosti relevantne zgolj tiste odsotnosti, 
ki so povezane z osebnimi okoliščinami delavcev, ki jih varuje ZVarD.  
 
Zagovornik v obravnavanem primeru kot osebne okoliščine, na podlagi katerih delavci družbe 
kot posamezniki uživajo varstvo pred diskriminacijo, šteje nosečnost, starševstvo, spol, 
družinsko stanje in zdravstveno stanje. Spol je v ZVarD izrecno naveden kot osebna 

                                                      
3 Uradni list RS, št. 52/18. 
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okoliščina, ki v slovenski zakonodaji uživa pravno varstvo. Spol pa je tudi osebna okoliščina, 
zaradi katerega so ženske pogosteje odsotne z dela: noseče so namreč samo ženske – v tem 
kontekstu lahko govorimo o diskriminaciji zaradi spola, saj se tudi po javno dostopnih podatkih 
za koriščenje starševskega dopusta v večjem delu še vedno večinoma odločajo predvsem 
ženske.4 Medtem ko nosečnost, starševstvo, družinsko stanje in zdravstveno stanje v ZVarD 
spadajo med t.i. druge osebne okoliščine, ki so (prav tako) pravno varovane. V delovnopravni 
zakonodaji pa sta zdravstveno stanje in družinsko stanje izrecno pravno varovana v skladu s 
6. členom ZDR-1. Ravnanje, ki pomeni diskriminacijo zaradi katere koli osebne okoliščine, je 
izrecno prepovedano, razen v primerih izjem, določenih v ZVarD. Za starševstvo, ki ni posebej 
zaščitena osebna okoliščina v pravnem redu EU, pa je neenako obravnavanje dopustno, če 
takšno različno obravnavanje upravičuje zakonit cilj in so sredstva za doseganje tega cilja 
ustrezna in potrebna. 
 
Vse ostale odsotnosti z dela, ki niso povezane z osebnimi okoliščinami delavcev, niso predmet 
tega postopka in se Zagovornik do njih ne opredeljuje. Takšne so na primer odsotnosti zaradi 
zasebnega potovanja, izobraževanja v lastnem interesu, popravila hiše ali stanovanja, selitev 
itd. Za predmetni postopek so, kot že navedeno, relevantne zgolj odsotnosti, ki so povezane z 
osebnimi okoliščinami delavcev (odsotnost iz zdravstvenih razlogov, zaradi koriščenja 
starševskega dopusta itd.) in vplivajo na znižanje poslovne uspešnosti. 
 
Zagovornik ugotavlja, da način obračuna poslovne uspešnosti sicer ne posega v samo pravico 
delavcev do odsotnosti z dela, da pa 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 nagrade za poslovno uspešnost, ki je sestavni del njihove plače v primerjavi 
z delavci, ki teh pravic ne koristijo.  
 
Delavci z določenimi osebnimi okoliščinami, ki jih ne morejo spremeniti (zdravstveno stanje, 
invalidnost, družinsko stanje, nosečnost, materinstvo, očetovstvo, starost ipd.) težje dosežejo 
merilo prisotnosti na delu, s čimer so zaradi osebnih okoliščin, na katere ne morejo vplivati, 
postavljeni v manj ugoden položaj v primerjavi z delavci, ki navedenih okoliščin nimajo.  
 
Razlikovanje med delom plače za poslovno uspešnost in delom plače za delovno uspešnost 
(individualna delovna uspešnost) izhaja iz ZDR-1, pri čemer se del plače za individualno 
delovno uspešnost izplača delavcu le v primeru, ko dosega delovne rezultate, določene v 
pogodbi o zaposlitvi oz. v kolektivni pogodbi; izplačilo dela plače za poslovno uspešnost pa je 
odvisno od uspešnosti družbe in avtonomne ureditve, pri čemer je avtonomija omejena z 
zakonsko prepovedjo diskriminacije.  
 
Družba se sklicuje ter prilaga skupno stališče delodajalskih organizacij v zvezi s stališčem 
Zagovornika na temo poslovne uspešnosti. Ob tem družba posebej izpostavi naslednje 
argumente: 
 
- Delovni rezultati, ki jih doseže delavec, posredno ustvarjajo poslovni rezultat delodajalca, za 
katerega je prispevek delavcev eden ključnih. Z upoštevanjem kriterijev višine osnovne plače 
delavca in časovne prisotnosti delavca na delovnem mestu se je mogoče kar najbolj približati 
pravilnemu denarnemu ovrednotenju prispevka posameznega delavca k doseženemu 
poslovnemu rezultatu pri delodajalcu. 
 
- Nobenega dvoma ni, da je predpogoj za nastanek razmer, v katerih je izplačilo dela plače za 
poslovno uspešnost sploh mogoče, prisotnost delavcev na delu, saj v hipotetičnem primeru, 

                                                      
4 Peto in šesto periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi 

vseh oblik diskriminacije žensk (11. Člen, točka 99.):  

https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/PRAVNE_PODLAGE/Mednarodne_konvencije_-

_OZN/Konvencija_o_odpravi_vseh_oblik_diskriminacije_zensk/5___6_-_Peto_in_sesto_porocilo_RS_-_2015.pdf 

 

https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/PRAVNE_PODLAGE/Mednarodne_konvencije_-_OZN/Konvencija_o_odpravi_vseh_oblik_diskriminacije_zensk/5___6_-_Peto_in_sesto_porocilo_RS_-_2015.pdf
https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/PRAVNE_PODLAGE/Mednarodne_konvencije_-_OZN/Konvencija_o_odpravi_vseh_oblik_diskriminacije_zensk/5___6_-_Peto_in_sesto_porocilo_RS_-_2015.pdf
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da bi bili celotno relevantno obdobje z dela odsotni vsi delavci, poslovna uspešnost ne bi mogla 
biti dosežena, zato je jasno, da poslovni rezultat, ki je podlaga za izplačilo dela plače za 
poslovno uspešnost, ustvarjajo (le) prisotni delavci. 
 
- Kriterij časovne prisotnosti delavca na delu za določitev višine dela plače za poslovno 
uspešnost je tradicionalno uveljavljen in ga kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja 
vključujejo že od začetka bipartitnega socialnega dialoga v Sloveniji. Takšen kriterij je bil npr. 
vključen v zadnji veljavni Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 
40/1997), določajo pa ga tudi številne danes veljavne kolektivne pogodbe dejavnosti (npr. 
Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, Kolektivna pogodba za 
dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, Kolektivna pogodba za 
gozdarstvo, Kolektivna pogodba za lesarstvo, Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti itd.). 
 
V zvezi s prvim in drugim argumentom, da je torej prisotnost delavca ključna za doseganje 
poslovnega rezultata ter da se je z upoštevanjem kriterijev višine osnovne plače delavca in 
časovne prisotnosti delavca na delovnem mestu mogoče kar najbolj približati pravilnemu 
denarnemu ovrednotenju prispevka posameznega delavca k doseženemu poslovnemu 
rezultatu pri delodajalcu Zagovornik pojasnjuje, da poslovna uspešnost ni plačilo za dejanski 
prispevek delavca k poslovni uspešnosti podjetja. Zagovornik poudarja, da je treba upoštevati 
in razlikovati naravo izplačila dela plače za poslovno uspešnost in naravo izplačila dela plače 
za individualno delovno uspešnost. Del plače za poslovno uspešnost je delodajalec dolžan 
izplačati, če je dogovorjena v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Zakon ne določa 
kriterijev oziroma kazalnikov, kdaj je neka družba poslovno uspešna, kriteriji so določeni v 
avtonomnih aktih družbe. Poslovna uspešnost se praviloma presoja po doseganju načrtovanih 
ciljev, ki so določeni v planskih aktih družbe, med njimi pa so ustvarjen dobiček, dosežena 
planirana prodaja, povečan izvoz, proizvodnja, povečan obseg storitev, idr.5 
 
Bistveno pri izplačilu za poslovno uspešnost je, da gre za poslovni uspeh družbe kot celote in 
ne za individualni prispevek zaposlenih, zato so do izplačila dela plače za poslovno uspešnost 
praviloma upravičeni vsi delavci. Ko se podjetje odloči izplačati poslovno uspešnost, jo mora 
izplačati tudi v skladu s proti-diskriminacijsko zakonodajo. 
 
Individualna delovna uspešnost po drugi strani pomeni stimulativni del plače, ki ga delavec 
zasluži, če je uspešen pri delu, glede na vnaprej določene kriterije in merila, po katerih se 
ugotovi njegov dejanski prispevek k uspešnosti dela, ki ga opravlja. Po ZDR-1 na delovno 
uspešnost vpliva delavčeva gospodarnost, kvaliteta in obseg opravljenega dela, ki ga je dolžan 
opravljati po pogodbi o zaposlitvi. Delovna uspešnost se ugotavlja individualno za 
posameznega delavca ali pa za skupino, odvisno od narave dela. Pri delovni uspešnosti je 
tako dejanska efektivnost delavca eden ključnih kriterijev za njeno izplačilo.6  
 
Če je merilo za izplačilo poslovne uspešnosti oblikovano tako, da je odvisno od individualnega 
prispevka delavca, pa še ta se meri izključno po dnevih prisotnosti, to povzroči neenako, slabšo 
obravnavo zaposlenih, ki so odsotni zaradi tistih osebnih okoliščin, ki jih ne morejo spremeniti.  
 
Zagovornik zato meni, da enako kot nedoseganje delovnih rezultatov delavca ne vpliva na 
višino izplačila minimalne plače in ga prejmejo tako delavci, ki so dosegli ali celo presegli 
zastavljene rezultate dela, in tudi tisti, ki jih niso, ker dela niso opravljali pravočasno in 
kakovostno (za te ima delodajalec na voljo druge delovnopravne institute – v skrajnem primeru 
celo odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti), tudi letna prisotnost delavca na 
delu oziroma odsotnost z dela ne more biti določena kot merilo za višino izplačila poslovne 
uspešnosti. Izključno prisotnost na delovnem mestu ni edini pokazatelj delavčeve uspešnosti 
in efektivnosti, pri čemer je Zagovornik ponovno poudarja, da izplačilo poslovne uspešnosti ni 
namenjeno nagrajevanju individualne uspešnosti.  

                                                      
5 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, IUS Software, GV Založba, 2016, Irena Bečan in drugi, str. 
759-760. 
6 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, str. 766 
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V zvezi z navedbo družbe, da je kriterij časovne prisotnosti delavca na delu za določitev višine 
dela plače za poslovno uspešnost tradicionalno uveljavljen, Zagovornik ugotavlja, da če je 
nekaj tradicionalno uveljavljeno in v nasprotju z veljavnim pravnim redom, to ne pomeni, da je 
dopustno ali zakonito. Sicer pa Zagovornik na podlagi podatkov, ki jih je pridobil v postopkih 
ugotavljanja domnevne diskriminacije pri določanju kriterijev izplačila dela nagrade za 
poslovno uspešnost (oziroma božičnice, trinajste plače, kot jo poimenujejo nekatera podjetja), 
opaža, da se vse več podjetij odloča, da svojih zaposlenih pri tej nagradi ne obravnavajo več 
diskriminatorno. 
 
Sicer pa je bil Zagovornik s posredovanim stališčem tudi že predhodno seznanjen. Gre za 
neobvezujoč dokument predstavnikov delodajalskih organizacij, ki se s stališči Zagovornika v 
zvezi z izplačilom poslovne uspešnosti, ki jih je vodil zoper večje število članov teh organizacij, 
ne strinjajo. Ta dokument za konkreten postopek ni relevanten. Ob tem je relevantno predvsem 
to, da so se postopki zoper te delodajalce zaključili z odločbo Zagovornika, zoper katerega je 
imel sleherni pravico do vložitve pravnega sredstva. Nekateri so to pravico uresničili, drugi ne 
in te odločbe so postale pravnomočne. Eden od prvih obravnavanih delodajalcev, gre za 
primer, ki je po vsebini primerljiv z obravnavano zadevo, kjer je Zagovornik ugotovil posredno 
diskriminacijo, je zoper odločbo7 vložil tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je o 
zadevi že odločilo s sodbo.8 Sodišče je v sodbi tožbo zavrnilo ter potrdilo odločbo Zagovornika, 
ki je postala pravnomočna dne 11. 11. 2020. Zoper sodbo je bil nato vložen predlog za 
dopustitev revizije, ki pa je Vrhovno sodišče RS ni dopustilo.   
 
Upravno sodišče je torej s potrditvijo odločbe Zagovornika v navedeni zadevi stališča, ki so po 
vsebini identična stališčem v mnenju delodajalcev, že zavrnilo kot neutemeljena. Do izrecno 
izpostavljenih argumentov iz skupnega stališča delodajalskih organizacij se je Zagovornik 
opredelil, ostale pa prav tako zavrača. Zagovornik je družbo seznanil, da če pri katerem od teh 
stališč vztraja, jih mora izrecno navesti glede na svojo ureditev v aktih ter se ne nanje le 
pavšalno sklicevati, pa družba tega ni naredila. 
 
V zvezi z navedbo družbe, da je kriterij prisotnosti za določitev višine dela plače za poslovno 
uspešnost dopusten in ustrezen in pri tem opozarja na določbe Zakona o udeležbi delavcev 
na dobičku, ki ureja udeležbo delavcev na dobičku delodajalca, kar je izplačilo, ki je po vsebini 
in namenu podobno izplačilu dela plače za poslovno uspešnost, Zagovornik pojasnjuje, da je 
družba dolžna spoštovati tudi določbe ZVarD, ki jo v 2. členu kot delodajalca izrecno 
zavezujejo. Tudi iz Komentarja Zakona o delovnih razmerjih9 izhaja, da je izplačilo dela plače 
za poslovno uspešnost (poimenovano božičnica) prepuščeno avtonomni ureditvi v smislu, ali 
bo to izplačilo sploh zagotovljeno in kakšna bo njegova višina, vendar je avtonomija omejena 
z zakonsko določbo o prepovedi diskriminacije in enakem plačilu. Prav tako iz komentarja 
izhaja, da ker gre za poslovni uspeh družbe kot celote, so do izplačila dela plače za poslovno 
uspešnost po kolektivnih pogodbah praviloma upravičeni vsi delavci. Iz navedenega, po oceni 
Zagovornika, izhaja narava izplačila dela plače za poslovno uspešnost. Gre za nagrado vsem 
zaposlenim, pod pogojem, da je družba poslovno uspešna. Ne gre za nagrado posameznemu 
delavcu, ki bi bila sorazmerna njegovemu prispevku k poslovni uspešnosti družbe.  
 
Družba meni, da ne gre za kriterije, ki bi ustvarjali posredno diskriminacijo, zato po njeni oceni 
utemeljitev legitimnih ciljev ni potrebna.  

                                                      
7 Št. 0700-30/2019/15 z dne 4. 9. 2019: https://www.zagovornik.si/wp-
content/uploads/2019/09/ODLO%C4%8CBA_Kriteriji-za-upravi%C4%8Denost-do-izpla%C4%8Dila-delavcem-za-
poslovno-uspe%C5%A1nost-dru%C5%BEbe-ki-se-nana%C5%A1ajo-na-prisotnost-delavca-na-delu-pomenijo-
diskriminacijo-1.pdf.  
8 Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije št. I U 29/2020-21 z dne 11. 11. 2020: 
https://www.sodnapraksa.si/?q=*:*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&da
tabase[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&id=2015081111441963.  
 
9 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, IUS Software, GV Založba, 2016, Irena Bečan et. al., str. 
760. 

https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/09/ODLO%C4%8CBA_Kriteriji-za-upravi%C4%8Denost-do-izpla%C4%8Dila-delavcem-za-poslovno-uspe%C5%A1nost-dru%C5%BEbe-ki-se-nana%C5%A1ajo-na-prisotnost-delavca-na-delu-pomenijo-diskriminacijo-1.pdf
https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/09/ODLO%C4%8CBA_Kriteriji-za-upravi%C4%8Denost-do-izpla%C4%8Dila-delavcem-za-poslovno-uspe%C5%A1nost-dru%C5%BEbe-ki-se-nana%C5%A1ajo-na-prisotnost-delavca-na-delu-pomenijo-diskriminacijo-1.pdf
https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/09/ODLO%C4%8CBA_Kriteriji-za-upravi%C4%8Denost-do-izpla%C4%8Dila-delavcem-za-poslovno-uspe%C5%A1nost-dru%C5%BEbe-ki-se-nana%C5%A1ajo-na-prisotnost-delavca-na-delu-pomenijo-diskriminacijo-1.pdf
https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/09/ODLO%C4%8CBA_Kriteriji-za-upravi%C4%8Denost-do-izpla%C4%8Dila-delavcem-za-poslovno-uspe%C5%A1nost-dru%C5%BEbe-ki-se-nana%C5%A1ajo-na-prisotnost-delavca-na-delu-pomenijo-diskriminacijo-1.pdf
https://www.sodnapraksa.si/?q=*:*&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&id=2015081111441963
https://www.sodnapraksa.si/?q=*:*&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&id=2015081111441963
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Kljub temu pa družba v svojem odgovoru navede, da je za izpolnitev določbe Kolektivne 
pogodbe (da je plačilo za poslovno uspešnost izključeno iz osnov za nadomestila plač in 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja) nujno, da je višina dela plače za poslovno 
uspešnost, ki se izplačuje enkrat letno, odvisna od delavčeve prisotnosti na delu ter da 
delavec za obdobja, ko je odsoten z dela in prejema nadomestilo plače, izplačila dela plače 
za poslovno uspešnost ne prejme. Pojasnjeno spoštovanje določbe Kolektivne pogodbe po 
oceni družbe predstavlja cilj, zaradi katerega je višina letne premije, ki jo prejme delavec, 
odvisna tudi od delavčeve prisotnosti na delovnem mestu v obdobju, na katero se izplačilo 
letne premije nanaša. 
 
Družba torej navaja, da je ključen razlog za to, da je eden od kriterijev za višino letne premije 
tudi prisotnost posameznega delavca na delu, v spoštovanju drugega odstavka 68. člena 
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki določa, da je plačilo za poslovno 
uspešnost izključeno iz osnov za nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. 
Vendar ni povezave med omenjeno določbo kolektivne pogodbe in tem, da je le-ta ključen 
razlog, da je eden od kriterijev za višino letne premije tudi prisotnost posameznega delavca na 
delu. Navedena določba kolektivne pogodbe določa zgolj to, da je plačilo za poslovno 
uspešnost izključeno iz osnov za nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja 
in ga je potrebno razumeti skladno in v povezavi z 137. členom ZDR-1, ki ureja nadomestilo 
plače. Ta določba je uporabljiva za vse morebitne prihodnje situacije, v katerih bo imel delavec 
pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, 
ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne bo delal iz razlogov na strani delodajalca. Ni pa 
navedena določba Kolektivne pogodbe uporabljiva za upravičevanje nižanja poslovne 
uspešnosti iz razloga odsotnosti zaradi osebnih okoliščin in zato ne more predstavljati 
legitimnega cilja, ki bi opravičeval takšno obravnavo delavcev in predstavljal izjemo od 
posredne diskriminacije po drugem odstavku 6. člena ZVarD.   
 
Družba opozarja še na določbo 67. člena ZDR-1, po kateri ima delavec, ki dela krajši delovni 
čas v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, pravico do plačila za delo po dejanski 
delovni obveznosti. V preostalem delu, torej za čas odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih 
razlogov, delavec prejema nadomestilo plače. Družba zaključuje, da mora biti za dosledno 
upoštevanje določbe 67. člena ZDR-1 tudi del plače za poslovno uspešnost kot sestavni del 
plače odvisen od delavčeve prisotnosti na delu. Pri tem ni videti razumnega in upravičenega 
razloga za to, da bi na višino dela plače za poslovno uspešnost vplivala le delavčeva 
odsotnost, kadar dela krajši delovni čas, ne pa tudi odsotnost, kadar je z dela odsoten celoten 
delovni čas.  
 
Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju in delavec, 
ki dela polni delovni čas (pa je zaradi na primer zdravstvenih razlogov vmes tudi bolniško 
odsoten), nista v primerljivem položaju. V prvem primeru gre za delavce,10 ki so se znašli v 
posebnih osebnih okoliščinah in jim že samo zaradi tega zakonodajalec priznava poseben 
položaj in ga ločeno in drugače ureja (67. člen ZDR-1). Praviloma gre za delavce (na primer 
ugotovljena invalidnost), ko se trajneje oziroma trajno spremeni njihov delovno pravni status 
in je zaradi tega njihova delovna obveznost krajša in temu primerno tudi izplačilo poslovne 
uspešnosti. Medtem, ko v drugem primeru delavci opravljajo delo pod splošnimi pogoji in v 
polnem obsegu. Delavci iz 67. člena ZDR-1 delajo v skrajšanem delovnem času skladno s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali 
predpisi o starševskem dopustu. Pri delodajalcu pa imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
krajši delovni čas, v kateri je v naprej jasno določen obseg dela. Zagovornik v takšnih primerih 
ne nasprotuje odločitvi delodajalca, da v primerih, ko gre za drugačno obliko pogodbe o 
zaposlitvi, torej za pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, izplača del nagrade za poslovno 
uspešnost sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenjena pogodba. V primeru 

                                                      
10 To so delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.  
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pogodbe o zaposlitvi s polovičnim delovnim časom to pomeni izplačilo polovice zneska 
nagrade za poslovno uspešnost, ki pripada vsem zaposlenim s polnim delovnim časom. Tudi 
v takšnih primerih pa velja, da morebitna bolniška odsotnost oziroma katerakoli druga 
opravičena odsotnost ne sme še dodatno vplivati na nižanje (polovičnega) izplačila nagrade 
za poslovno uspešnost. 
 
Družba navaja, da je kriterij delavčeve prisotnosti na delu za izračun višine dela plače za 
poslovno uspešnost dopusten in v praksi splošno uveljavljen, kar izhaja tudi iz pojasnil 
Finančne uprave RS glede davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost iz januarja 
2020. Na strani 8 pojasnil družbe sta predstavljena dva primera poročanja o izplačilu dela 
plače za poslovno uspešnost na REK obrazcu, pri čemer je pri obeh primerih upoštevana 
predpostavka, da je izplačilo dela plače iz uspešnosti poslovanja vezano tudi na prisotnost na 
delovnem mestu. 
 
Zagovornik je že v enem od preteklih postopkov od FURS in ZPIZ pridobil pojasnila v zvezi s 
poročanjem podatkov in upoštevanjem plačil iz naslova poslovne uspešnosti pri oblikovanju 
prijave podatkov o osnovah za delavce v delovnem razmerju (dokument FURS št. 0100-
83/2021-2 z dne 10. 3. 2021 in dokument ZPIZ št. 103-4/2021 (02150) z dne 25. 3. 2021). Oba 
dokumenta je družbi posredoval v seznanitev, družba se do njiju ni posebej opredelila.  
 
Zagovornik kot relevantno izpostavlja, da sta tako FURS kot ZPIZ v svojih dopisih izrecno 
poudarila, da je pri obravnavi vprašanj glede dopustne določitve kriterijev za izplačilo poslovne 
uspešnosti potrebno jasno razlikovati delovnopravni vidik na eni strani in davčni vidik na drugi 
strani. Zagovornik je v postopku obravnaval izključno delovnopravni vidik področja oz. 
socialnovarstveni vidik, če je slednji neposredno povezan s prvim. Do ureditve poročanja 
podatkov davčnega odtegljaja, ki so potrebni za oblikovanje pokojninske osnove ureditve 
obračunavanja pokojninske osnove, ter do samega vštevanja v pokojninsko osnovo se v 
konkretnem postopku ni opredeljeval.  
 
Zagovornik ugotavlja, da kriteriji za določitev višine izplačane poslovne uspešnosti nobenega 
od delavcev z določeno osebno okoliščino ne postavljajo neposredno v slabši položaj. Kriteriji 
so navidezno nevtralni in veljajo enako za vse delavce. Tako je treba ugotoviti, ali je bil kljub 
navidezno nevtralnim kriterijem prav posamezen delavec z določeno osebno okoliščino v manj 
ugodnem položaju kot druge osebe. Pri tem nekateri delavci ob sprejemu Splošnega akta 
delodajalca to okoliščino že imajo, nekateri pa ne, obenem pa se lahko osebna okoliščina (npr. 
poslabšanje zdravstvenega stanja) pojavi pri katerem koli delavcu tekom leta obračunskega 
obdobja, na katerega se Sklep nanaša.  
 
Zagovornik tako ugotavlja, da je učinek kriterijev tak, da dejansko določene delavce s 
specifičnimi osebnimi okoliščinami, na katere ti ne morejo vplivati, postavi v slabši položaj. 
Kljub temu, da Splošni akt delodajalca formalno ne posega v pravico delavcev do odsotnosti 
z dela, pa posega v njihov položaj, kadar delavci to pravico koristijo. Ti delavci so postavljeni 
v manj ugoden položaj, ki se kaže v nižjem izplačilu poslovne uspešnosti, ki je sestavni del 
njihove plače, v primerjavi z delavci, ki teh pravic ne koristijo, ker za to nimajo potrebe. 
 
Tako znižanje plačila za poslovno uspešnost prizadene zlasti tiste delavce, ki so pogosteje 
odsotni, to pa so lahko delavci s kroničnimi ali z dlje časa trajajočimi boleznimi in poškodbami, 
ki terjajo večje zdravstvene posege ali rehabilitacijo, delavci s statusom invalida, tisti, ki 
negujejo ali spremljajo družinskega člana v primerih bolezni ali poškodb, samohranilci, ki težje 
usklajujejo poklicno in družinsko življenje, starejši delavci, ženske ipd. Zaradi svojih osebnih 
okoliščin bodo ti delavci težje dosegli kriterij prisotnosti, s čimer so postavljeni v manj ugoden 
položaj v primerjavi z delavci, ki navedenih okoliščin nimajo.  
 
Zagovornik na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da je takšna ureditev s splošnem aktu, ki 
sorazmerno znižuje izplačilo dela plače za poslovno uspešnost delavcem, ki so z dela odsotni 
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zaradi svojih osebnih okoliščin (nosečnosti, starševstva, družinskega stanja in zdravstvenega 
stanja), v nasprotju s prepovedjo posredne diskriminacije po drugem odstavku 6. člena ZVarD. 
 
 

II. V zvezi s kolektivno delovno uspešnostjo oz. mesečno stimulacijo 
 
ZDR-1 delovno uspešnost določa kot stimulativni del plače, ki ga delavec prejme, če je pri delu 
uspešen in to glede na vnaprej določene kriterije in merila, po katerih se ugotovi njegov 
prispevek k delovni uspešnosti. ZDR-1 v drugem odstavku 127. člena določa, da se delavčeva 
uspešnost določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je 
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. 
 
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v 67. členu določa, da se v kolektivni pogodbi 
na ravni delodajalca ali v splošnem aktu delodajalca določijo kriteriji in merila za ugotavljanje 
delovne uspešnosti. 
 
Iz Komentarja k 127. členu ZDR-111 izhaja, da se delovna uspešnost ugotavlja individualno, 
za posameznega delavca ali skupino. Individualno ocenjevanje je primerno, ko je rezultat 
delavčevega dela mogoče ugotoviti, ko njegovo delo ni odvisno od skupine, npr. pri 
normiranem delu. Skupinsko ocenjevanje delovne uspešnosti je smiselno v primerih 
povezanega delovnega procesa, kjer delodajalec oceni, da je zaradi narave dela individualno 
ocenjevanje delovne uspešnosti neprimerno, ker je delo posameznega delavca vezano na 
drugega delavca (npr. projektno delo, merjenje uspešnosti oddelka za prodajo glede na 
uresničeni plan prodaje). Delavec ta del prejme, če presega vnaprej določene delovne 
rezultate. 
 
Zagovornik ugotavlja, da pisni akt, ki bi urejal izplačilo mesečne stimulacije, doslej v družbi ni 
obstajal, zato se Zagovornik najprej opredeljuje do prakse, ki jo je imela družba vzpostavljeno 
za izplačilo mesečne stimulacije. Že samo dejstvo, da je družba delavcem izplačevala del 
plače za delovno uspešnost in da delavcem kriteriji in merila za ugotavljanje stimulacije niso 
bili poznani, pa lahko predstavlja kršitev delovno pravne zakonodaje, vendar ugotavljanje 
kršitev s področja delovnih razmerij ne sodi v pristojnost Zagovornika, zato se Zagovornik do 
tega ne opredeljuje.  
 
Mesečna stimulacija v družbi je bila odvisna od časa, za katerega je zaposlen posamezen 
delavec (polni oz. krajši delovni čas), kar ni v nasprotju s protidiskriminacijsko zakonodajo. 
Hkrati pa je bila v družbi uvedena tudi praksa, da delavec, ki je iz katerega koli razloga odsoten 
z dela več kot polovico meseca, ni upravičen do izplačila stimulacije. S tem, ko družba 
delavcem, ki so bili iz katerega koli razloga odsotni z dela več kot polovico meseca (kar 
vključuje tudi odsotnosti zaradi osebnih okoliščin delavcev), mesečne stimulacije ni izplačala, 
čeprav so skoraj polovico meseca s svojim delom prispevali k temu, da je poslovalnica dosega 
promet nad planom, je v manj ugoden položaj postavila delavce, ki so bili z dela odsotni zaradi 
svojih osebnih okoliščin.   
 
Zagovornik enako kot pri kriterijih za izplačilo poslovne uspešnosti ugotavlja, da delavci z 
določenimi osebnimi okoliščinami, ki jih ne morejo spremeniti (zdravstveno stanje, invalidnost, 
družinsko stanje, nosečnost, materinstvo, očetovstvo, starost ipd.), težje dosežejo merilo 
prisotnosti na delu, s čimer so postavljeni v manj ugoden položaj v primerjavi z delavci, ki 
navedenih okoliščin nimajo. Način izplačila, ko družba prikrajša delavce, ki so odsotni več kot 
polovico meseca na način, da jim delovne uspešnosti sploh ne izplača niti v sorazmernem 
delu, ni skladen z ZVarD. 
 
Zagovornik ugotavlja, da praksa, ki je bila v družbi uvedena za izplačevanje mesečne 
stimulacije nobenega od delavcev z določeno osebno okoliščino ni postavljala neposredno v 

                                                      
11 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, IUS Software, GV Založba, 2016, Irena Bečan et al.  
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slabši položaj. Presojana praksa je vključevala navidezno nevtralne kriterije (prisotnost na delu 
več kot polovico meseca), ki so veljali enako za vse delavce. Učinek kriterijev pa je bil tak, da 
je dejansko določene delavce s specifičnimi osebnimi okoliščinami, na katere ti ne morejo 
vplivati, postavil v slabši položaj. Ti delavci so bili postavljeni v manj ugoden položaj, ki se kaže 
v neizplačilu mesečne stimulacije, v primerjavi z delavci, ki niso bili odsotni z dela, ker za to 
niso imeli potrebe. 
 
Zagovornik na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da družba s predstavljeno prakso pri 
izplačevanju mesečne stimulacije kršila prepoved posredne diskriminacije po ZVarD. Zato je 
Zagovornik v zvezi s tem vprašanjem odločil, kot izhaja iz točke 2 izreka te odločbe. 
 
Zagovornik ugotavlja, da je družba po uvedbi postopka Zagovornika sprejela in Zagovorniku 
hkrati s svojim odgovorom posredovala Sklep o izplačilu stimulacije podjetja z dne 1. 3. 2022, 
ki višino stimulacije veže na čas, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in 
na prisotnost delavca na delu na način, da se le-ta sorazmerno znižuje in se izračunava po 
formuli število dni prisotnosti/število vseh delovnih dni. Zagovornik se zato opredeljuje tudi do 
Sklepa, ki izplačilo stimulacije v družbi ureja od 1. 3. 2022 dalje. 
 
Zagovornik opozarja, da morajo biti skladno z ZDR-1 in Kolektivno pogodbo dejavnosti 
trgovine Slovenije kriteriji in merila določeni v kolektivni pogodbi na ravni delodajalca ali v 
splošnem aktu delodajalca. Vse druge oblike določanja kriterijev lahko predstavljajo kršitev 
delovno pravne zakonodaje. Vendar se Zagovornik do Sklepa opredeljuje zgolj z vidika svojih 
pristojnosti, in sicer, ali so postavljeni kriteriji v nasprotju z ZVarD. 
 
Enako, kot že obrazloženo zgoraj, ko se je Zagovornik opredelil do prakse družbe, tudi tukaj 
ponavlja, da to, da je mesečne stimulacija odvisna od časa, za katerega je zaposlen 
posamezen delavec (polni oz. krajši delovni čas), ni v nasprotju s proti-diskriminacijsko 
zakonodajo. 
 
V zvezi z nadaljnjim kriterijem, da je mesečna stimulacija vezana na prisotnost delavca na delu 
in da se izračunava sorazmerno času, ko je delavec delo opravljal, pa Zagovornik glede na 
naravo izplačila ocenjuje, da delodajalec, ker gre za obračun individualne delovne uspešnosti, 
prisotnost delavca na delu (oz. odsotnost z dela) lahko upravičeno upošteva in da takšna 
ureditev ni v nasprotju z določbami ZVarD. Zato je Zagovornik v zvezi s tem vprašanjem 
odločil, kot izhaja iz točke 3 izreka te odločbe. 
 
Zagovornik ugotavlja, da imajo nekatere kolektivne pogodbe vsebovano določbo, da kadar se 
uporabljajo skupinski normativi za ugotavljanje delovne uspešnosti, se njihovi učinki delijo na 
delavce v skladu z osnovno plačo delavca in opravljenim delovnim časom.12 Tudi Višje delovno 
in socialno sodišče je presojalo13 institut delovne uspešnosti ter v obrazložitvi sodbe v zvezi s 
takrat veljavno Kolektivno pogodbo KPGD med drugim zapisalo, da v zvezi z delovno 
uspešnostjo KPGD v petnajstem odstavku 38. člena določa, da se ta ugotavlja po vnaprej 
znanih in določenih kriterijih. Normativi delovne uspešnosti za količino, kvaliteto in inventivnost 
pri delu morajo temeljiti na objektivnih, primerljivih in ugotovljivih merilih. Pogoj za uveljavljanje 
meril je, da so na podlagi izkušenj ali strokovnih kriterijev dosegljivi delavcem v predvidenem 
delovnem času. Šteje se, da so normativi ustrezni, če jih dosega vsaj 90 % delavcev, za katere 
se ti normativi uporabljajo. Dokazni postopek o ustreznosti oziroma neustreznosti normativov 
je na strani delodajalca. Kadar se uporabijo skupinski normativi za ugotavljanje delovne 
uspešnosti, se njihovi učinki delijo na delavce v skladu z osnovno plačo delavca in opravljenim 
delovnim časom.  
 
Upoštevanje kriterija bolniške odsotnosti oz. drugih odsotnosti, ki so povezane z osebnimi 
okoliščinami delavca, so okoliščine, na katere delavci nimajo vpliva in zaradi katerih so že tako 

                                                      
12 Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti, 50. člen 
13 sodba Pdp 690/2012 
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ali tako prikrajšani pri izplačilih, do katerih bi bili upravičeni, če bi lahko delali. Te odsotnosti na 
določanje izhodiščnih pravic delavcev ne smejo vplivati in jih delodajalci ne smejo uporabiti, 
saj so diskriminatorne. V obravnavanem primeru pa gre za izplačilo delovne uspešnosti, za 
katero je ključno, da so kriteriji določeni vnaprej in temeljijo na rezultatih dela. Kadar jih delavec 
ne doseže zaradi odsotnosti z dela ali jih doseže v zmanjšanjem obsegu, gre za razlikovanje 
delavcev pri izplačilu delovne uspešnosti zaradi različnih rezultatov dela, kar pa je po oceni 
Zagovornika skladno z ZVarD. V tem primeru gre torej za razlikovanje, ki temelji na rezultatih 
dela, ki jih lahko dosežejo vsi delavci, ki pa jih sicer v določenem mesecu zaradi določenih 
razlogov niso dosegli. Tudi Vrhovno sodišče RS je v sodbi zavzelo stališče, da to »razlikovanje, 
ki temelji na rezultatih dela, je pa dovoljeno razlikovanje, saj gre v temelju za enake možnosti, 
ki pa, sicer zaradi objektivnih razlogov, niso bile dosežene.«14  
 
 

III. V zvezi s koronskim dodatkom 
 
Tretji odstavek 127. člena ZDR-1 določa, da se dodatki določijo za posebne pogoje dela, ki 
izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, 
delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo 
iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso 
vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo. Skladno s četrtim 
odstavkom 128. člena se dodatki obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi 
katerih mu dodatek pripada. 
 
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v 64. členu določa, da je plača, med drugim, 
sestavljena tudi iz dodatkov. V 70. členu kolektivne pogodbe je določeno, da se med dodatke 
štejejo: 
-        dodatki za pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj 
ugoden; 
-        dodatki za pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov 
okolja in nevarnosti pri delu; 
-        dodatek za delovno dobo. 
  
Koronski dodatek po vsebini sodi med dodatke, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. Te pa kolektivna pogodba ureja v 72. členu in 
določa: 

(1) Če pogoji dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja 
in nevarnosti pri delu niso upoštevani v osnovni plači, je delavec za čas dela v teh 
pogojih upravičen do dodatkov. 

(2) Pogoji dela iz prvega odstavka tega člena in višina dodatkov se določijo v kolektivni 
pogodbi delodajalca ali splošnem aktu delodajalca. 

(3) V primeru, da ti pogoji dela niso upoštevani v osnovni plači, višina dodatka pa pri 
delodajalcu ni določena, delavcu pripada dodatek v višini 2 % od osnovne plače v 
primerih, kjer je delavec stalno izpostavljen: 

a. prekomernim visokim temperaturam; 
b. delu v hladilnici; 
c. prekomernemu prahu; 
d. prekomernemu hrupu. 

(4) Delavcu pripadajo dodatki za težje pogoje dela oziroma vplive okolja za čas trajanja 
takega dela, če je bil k takemu delu razporejen in ga je dejansko opravil. 

 
Zagovornik ugotavlja, da koronski dodatek ni urejen v kolektivni pogodbi delodajalca ali 
splošnem aktu delodajalca, ampak da gre za prostovoljno dodatno plačilo zaposlenim, ki, 
kot pojasnjuje družba, predstavlja zahvalo in nagrado za zavzetost in požrtvovalnost v času 
pandemije koronavirusa. Izplačilo ne temelji na nobenem zavezujočem predpisu oziroma ne 

                                                      
14 Sodba Vrhovnega sodišče Republike Slovenije št. VIII Ips 145/2003 z dne 20. 4. 2004.  
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predstavlja izvršitve nobene delovnopravne obveznosti družbe kot delodajalca, ki bi temeljila 
na delovnopravnih predpisih. Družba je koronski dodatek za leto 2021 izplačala na podlagi 
Obvestila Uprave podjetja z dne 21. 1. 2021. 
 
Polna višina koronskega dodatka za leto 2021 je znašala 75 EUR in se je izplačala na način, 
da se je znesek naložil na službeno kartico zaposlenega. Skladno s kriteriji so nagrado prejeli 
vsi zaposleni, ki so bili v koledarskem letu (1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) zaposleni v družbi in 
so bili odsotni manj kot 20% delovnega časa ali so imeli manj kot 30 dni bolniške odsotnosti in 
so hkrati v času izplačila bili še vedno zaposleni v družbi. Ustrezen delež nagrade prejmejo 
delavci, ki so zaposleni za krajši delovni čas. Družba je na izrecno vprašanje Zagovornika 
pojasnila, da delavec, ki je bil vse leto z dela bolniško odsoten 4 ure, preostale 4 ure pa je 
delal, koronskega dodatka ne bi prejel.   
 
Koronski dodatek je bil torej izplačan delavcem, ki so bili med pandemijo z dela odsotni manj 
kot 20% delovnega časa ali so imeli manj kot 30 dni bolniške odsotnosti, ostalim pa se ni 
izplačal.  
 
Vendar pa je bistveno, da ne glede na to, da je delodajalec koronski dodatek izplačal 
prostovoljno in da izplačilo, kot navaja družba, ne temelji na nobenem zavezujočem predpisu 
oziroma ne predstavlja izvršitve nobene delovnopravne obveznosti družbe kot delodajalca, ki 
bi temeljila na delovnopravnih predpisih, to ne pomeni, da delodajalca pri tem ne zavezuje 
načelo prepovedi diskriminacije oziroma da je prost obveznosti po protidiskriminacijski 
zakonodaji. Ker gre pri izplačilu koronskega dodatka za izplačilo dodatka, ki se sestavni del 
plače, je treba upoštevati, da je zakonsko zagotovljeno varstvo pred diskriminacijo v okviru 
delovnih razmerij opredeljeno zelo široko, tako glede tega, na koga se nanaša, kot tudi glede 
tega, katera področja pokriva. Delodajalec mora tako tudi kriterije za izplačilo dodatkov določiti 
v splošnem aktu (ker ta dodatek ni urejen v kolektivni pogodbi) ter nediskriminatorno, ne glede 
na to, ali gre za »dispozitivno« plačilo, za katero se je odločil sam. Delodajalec se lahko v 
primeru, da k izplačilu dodatkov ni zavezan s kolektivno pogodbo, prosto odloči, ali bo 
koronsko dodatek izplačal ali ne. V primeru, da se odloči za izplačilo, pa mora to storiti pod 
nediskriminatornimi pogoji.  
 
Družba navaja, da je koronski dodatek zahvala in nagrada za zavzetost in požrtvovalnost v 
času pandemije koronavirusa. Zagovornik pa ugotavlja, da se koronski dodatek ni izplačeval 
za čas dela v teh pogojih, kar je sicer osrednja značilnost dodatkov za delo v posebnih 
razmerah, temveč je družba določila svoja pravila, ki niso bila v povezavi s tem, koliko časa so 
delavci delo dejansko opravljali v teh posebnih pogojih pandemije koronavirusa. 
 
Družba je kot legitimna cilja za izplačilo koronskega dodatka navedla »motivacijsko naravo 
nagrade«, ki po navedbah družbe zahteva, da jo prejmejo delavci, ki so bili med pandemijo na 
delu prisotni ves čas, vendar pa je upoštevana tudi sorazmernost in sicer na način, da se 
tistim, ki so bili prisotni sorazmerno manj kot ves čas (do 20% manj), izplača namesto manjši 
del nagrade še vseeno celotna nagrada, tistim, ki pa so bili odsotni več kot 20% časa, se 
nagrada ne izplača. Pri tem je imela družba pred očmi dejstvo, da je tak način nerazdružljivo 
povezan z motivacijskim elementom, popolna sorazmernost pa bi to izničila, ker bi nagrado v 
nekem znesku dobili vsi, tudi tisti, ki so bili odsotni večino časa, kar pa ni bil njen namen.  
 
Na drugem mestu pa je družba zasledovala tudi cilj »poenostavitve postopka izplačila 
nagrade«. Izračunavanje točne višine nagrade za vsakega zaposlenega posebej v primeru, 
da bi bila ta v popolnosti sorazmerna obsegu delavčeve prisotnosti na delu, bi predstavljala 
takšno računovodsko in kadrovsko breme, da odločitev o njenem izplačilu najverjetneje ne bi 
bila sprejeta in nagrade ne bi prejel nihče. 
 
Družba verjame, da je takšen kompromis dopusten in da v tej luči kriteriji za izplačilo korona 
dodatka niso protipravno diskriminatorni, oziroma da je zgoraj opisan cilj, ki ga je družba 
zasledovala pri oblikovanju kriterijev, legitimen, ustrezen in potreben. Pri presoji, ali je pri 
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oblikovanju kriterijev dopustno odstopanje od popolne sorazmernosti višine nagrade z 
obsegom delavčeve prisotnosti na delovnem mestu, je družba smiselno upoštevala tudi 
ureditev posameznih institutov v veljavni delovnopravni ureditvi. Tako npr. višina 
pripadajočega letnega dopusta zaposlenega ni v popolnosti sorazmerna s trajanjem 
delovnega razmerja v posameznem letu v mesecih, tednih in dnevih, temveč je odvisna le od 
števila mesecev delovnega razmerja. Podobno je npr. višina odpravnine odvisna le od števila 
let delovne dobe pri delodajalcu, ne pa od točnega trajanja delovne dobe, čeprav to predstavlja 
neenako obravnavo delavca, ki ima npr. dve leti in en dan delovne dobe, ter delavca, ki ima 
dve leti in 364 dni delovne dobe. 
 
Zagovornik v zvezi s prvim ciljem: »motivacijska narava nagrade« ugotavlja, da le-ta res 
spodbuja delavce, da so prisotni na delu ves čas, saj že, če so z dela odsotni več kot 20% 
delovnega časa, koronskega dodatka sploh ne prejmejo. Predstavljeni način obračuna 
koronskega dodatka dejansko zasleduje cilj spodbuja prezentizma delavcev na delu, kar pa 
po oceni Zagovornika, sploh v času pandemije, ni legitimen cilj. V zakonodaji so iz utemeljenih 
razlogov določene upravičene odsotnosti z dela in spodbujanje delavcev, da se jim odpovedo, 
zato da bodo k plači dobili koronski dodatek, ne more biti legitimen cilj.   
 
Zagovornik v zvezi z drugim ciljem: »poenostavitev postopka izplačila nagrade« ugotavlja, da 
tudi ta cilj ni legitimen, saj olajšanje poslovanja družbe nikakor ne more iti na škodo delavcev, 
še posebej tistih, ki zaradi svojih osebnih okoliščin upravičeno izostanejo z dela.  
 
Ker cilj koronskega dodatka ni legitimen, o upravičeni izjemi od posredne diskriminacije po 
drugem odstavku 6. člena ZVarD ni mogoče govoriti.  
 
S tem, ko družba delavcem, ki so bili odsotni z dela več kot 20% delovnega časa ali so imeli 
več kot 30 dni bolniške odsotnosti, koronskega dodatka ni izplačala, čeprav so delavci 
dejansko opravljali delo v času epidemije, je v manj ugoden položaj ponovno postavila delavce, 
ki so bili z dela odsotni zaradi svojih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja in starševstva. 
Zagovornik enako kot pri kriterijih za izplačilo poslovne uspešnosti in mesečne stimulacije 
ugotavlja, da delavci z določenimi osebnimi okoliščinami, ki jih ne morejo spremeniti 
(zdravstveno stanje, invalidnost, družinsko stanje, nosečnost, materinstvo, očetovstvo, starost 
ipd.) težje dosežejo merilo predpisane prisotnosti na delu, s čimer so postavljeni v manj ugoden 
položaj v primerjavi z delavci, ki navedenih okoliščin nimajo. Ob tem da so enako, kot pri 
omenjenih izplačilih kriteriji zgolj navidezno nevtralni. 
   
Zagovornik na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da je družba z izplačilom koronskega 
dodatka (ne glede na to, da v svojem zadnjem odgovoru hkrati zatrjuje, da delavci v času 
epidemije koronavirusa niso delali  pod neugodnimi vplivi okolja ali posebne nevarnosti, kot je 
to sicer določeno v kolektivni pogodbi in tudi, da jim je dodatek izplačala kot zahvalo za njihovo 
zavzetost in požrtvovalnost v času epidemije koronavirusa) kršila prepoved posredne 
diskriminacije po drugem odstavku 6. člena ZVarD, saj  ga tistim delavcem, ki so bili odsotni z 
dela več kot 20% delovnega časa (in so torej večino delovnega časa zavzeto in požrtvovalno 
opravljali delo v času epidemije koronavirusa) ali so imeli več kot 30 dni bolniške odsotnosti, 
koronskega dodatka sploh ni izplačala, niti v sorazmernem delu. 
 
Glede na navedeno je Zagovornik odločil, kot izhaja iz 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 5. 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 
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Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno 
pisno ali se mu pošlje po pošti. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. 
Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu. 
 
 
 
 
 
Postopek vodila: 
Sergeja Oštir                                                 Miha Lobnik 
Samostojna Svetovalka Zagovornika                ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
 
 
 
 
Poslano: 
 
- družba – (osebno po ZUP), 
- zbirka dok. gradiva. 
 


