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Številka:^  0700-57/2022/6  
Datum:      28. 2. 2023   
 
   
Zagovornik načela enakosti na podlagi 21. člena v povezavi s 37. členom Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD) in na 
podlagi 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) po uradni dolžnosti v zadevi ugotavljanja diskriminacije po 
ZVarD zoper domnevnega kršitelja …, izdaja naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
 
1. Družba … je kršila prepoved posredne diskriminacije po 6. členu v povezavi s 4. členom 
ZVarD, s tem, ko je oblikovala in sprejela kriterije za določitev upravičenosti do izplačila in za 
višino izplačila za poslovno uspešnost za leto 2020, vsebovane v internem dokumentu »Kriteriji 

za določitev božičnice za leto 2020«, ki so vezani na prisotnost posameznega delavca na delu 
na način, da se znesek izplačila niža z rastjo števila dni odsotnosti iz razloga bolezni in 
porodniškega dopusta.  
 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel anonimno prijavo pobudnika, 
ki je vsebovala kopijo dokumenta z logotipom in uradnim žigom družbe … (v nadaljevanju: 
kršiteljica, družba) ter podpisom direktorja družbe, z naslovom »Kriteriji za določitev božičnice 
za leto 2020« (v nadaljevanju: Kriteriji). Iz dokumenta izhaja, da je bilo izplačilo božičnice za 
leto 2020 vezano na dolžino odsotnosti z delovnega mesta. Pod naslovom »Obdobje 1. 11. 
2019 do 31. 10. 2020« so navedeni različni zneski božičnice v primeru različno dolgih 
odsotnosti iz razloga bolezni, porodniškega dopusta in dela s krajšim 4-urnim delovnim časom. 
Zneski se znižujejo z višanjem števila dni odsotnosti, za odsotnost iz razloga bolezni nad 195 
dni ter porodniškega dopusta pa znesek božičnice znaša 0,00 EUR. Pobudnik je na dodatno 
priloženem listu papirja pripisal še »P.S. Pri božičnici so odštevali tudi čakanje na delo 
(epidemija)«.  
 

* 

Zagovornik je po preučitvi dokumenta ocenil, da je pobudnik z njim izkazal dovolj dejstev, da 

je izpolnil trditveno breme ter pokazal, da bi v zadevi lahko šlo za posredno diskriminacijo. Zato 

je Zagovornik v skladu s 34. členom ZVarD po uradni dolžnosti sprožil postopek ugotavljanja 

diskriminacije. Skladno s 40. členom tega zakona se v primeru, kadar diskriminirana oseba 

izkaže dejstva, ki upravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, dokazno 
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breme prevali na domnevnega kršitelja, ki ima možnost dokazati nasprotno. To pomeni, da je 

v primeru izkazanega suma diskriminacije na domnevnem kršitelju, da dokazuje morebitno 

upravičenost svojih praks. Zagovornik je s tem ter z vsemi dejstvi, okoliščinami in svojimi 

ugotovitvami, ki so pomembni za sprejem odločitve v tej zadevi, seznanil kršiteljico z dopisom 

št. 0700-57/2022/3 z dne 20. 1. 2023, ki ga je ta izkazano prejela 24. 1. 2023. 

Kršiteljica je v svoji izjasnitvi z dne 31. 1. 2023 navedla, da se ni zavedala, da bi obravnavani 

kriteriji lahko predstavljali diskriminacijo, ker ni vedela, da gre pri bolniški ali porodniški 

odsotnosti lahko za osebno okoliščino. V nasprotnem primeru zagotovo ne bi določila kriterijev, 

kot jih je, saj tudi sama nasprotuje kakršnikoli diskriminaciji. Skoraj 400 zaposlenim redno 

izplačuje plačo in vsa druga predpisana izplačila ter tudi dodatne nagrade, ki niso predpisane. 

Odprta je do pripomb in želja zaposlenih glede pogojev dela in delovnega časa ter jim sledi, 

kolikor se da, in po najboljših močeh skrbi za dobro delovno klimo. Zaveda se, da je le delavec, 

ki je zadovoljen in rad prihaja na delo, lahko dober in uspešen delavec. Sodi med redke 

delodajalce, ki imajo z delavci sklenjeno pogodbo o delitvi dobička in ga skladno s pogodbo 

tudi izplačuje. Prav tako sodi med redke delodajalce, ki se ne poslužujejo agencijskih delavcev, 

ne glede na obseg in zahtevnost proizvodnih procesov. Veseli jo, da je izčrpna pojasnila 

Zagovornika prejela ravno zdaj, ko ima v postopku priprave pravilnik o plačah in drugih 

prejemkih iz delovnega razmerja, ki ga do sedaj ni imela, in bo vseboval tudi kriterije za 

izplačilo božičnice. Pri tem bo družba upoštevala stališča Zagovornika in če ne najde drugih 

ustreznih kriterijev, bodo vsi zaposleni upravičeni do enakega zneska.  

Navedla je tudi, da je s sprejemom obravnavanih kriterijev zasledovala cilj pravičnega plačila 

glede na prispevek posameznega delavca, kar pa praktično ni merljivo. Poslovno uspešnost 

si namreč razlaga kot kolektivno uspešnost, na katero pa vendarle vpliva prispevek vsakega 

posameznega delavca. Pri iskanju kriterijev se ji je kot edina pravična in jasna kategorija zdelo 

opravljanje dela. Zato je menila, da bo najbolj sledila cilju poštenega plačila za opravljeno delo, 

če bo izhajala iz časovnega obsega opravljanja dela in posledično vpliva na doseženo 

poslovno delovno uspešnost. Pri tem je določila zelo širok razpon (od 45 do 195 dni odsotnosti) 

z enakim izplačilom in določila višino za odstopanja, ki vendarle tako vplivajo na doseženo 

poslovno uspešnost, da se jih ne sme spregledati, če želimo slediti cilju poštenega plačila. Ob 

tem je še pojasnila, da znesek 0,00 EUR v primeru porodniške odsotnosti velja le, če gre za 

odsotnost v celotnem obdobju, na katerega se kriteriji nanašajo, sicer pa veljajo kriteriji in 

zneski za odsotnosti, opredeljeni v primeru bolezni. Prepričana je, da je na ta način sledila 

legitimnemu cilju in so bila sredstva za dosego tega cilja ustrezna in nujno potrebna.   

* 

Zagovornik je bil o obstoju diskriminacije seznanjen na podlagi anonimne pobude, zato je 
sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije po uradni dolžnosti. V skladu z drugim odstavkom 
34. člena ZVarD mora Zagovornik za obravnavo po uradni dolžnosti pridobi soglasje 
diskriminirane osebe, razen če diskriminirane osebe ni mogoče določiti ali je diskriminirana 
večja skupina oseb ali pa gre za primer, ki je splošno pomemben za varstvo pred 
diskriminacijo, kar Zagovornik oceni za vsak primer posebej. 
 
Zagovornik ugotavlja, da sta v obravnavanem primeru podana vsaj dva od treh pogojev za to, 
da Zagovorniku ni bilo potrebno pridobivati soglasja diskriminirane osebe. Ker je pobudnik 
anonimen, Zagovorniku njegova identiteta ni poznana, kar pomeni, da diskriminirane osebe ni 
mogoče določiti. Poleg tega je diskriminirana večja skupina oseb, saj je glede na podatek na 
spletni strani kršiteljice trenutno v podjetju zaposlenih 385 ljudi.1  
 

 

1 Dostopno na: ... 
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V 4. členu ZVarD je diskriminacija opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi 
osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Pri diskriminaciji mora biti specifična 
osebna okoliščina odločilen razlog za slabšo obravnavo. Skladno s 1. členom ZVarD mednje 
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 katerakoli druga osebna okoliščina. 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. Ravnanje, ki pomeni diskriminacijo zaradi katere koli osebne okoliščine, je 
izrecno prepovedano, razen v primerih izjem, določenih v 13. členu ZVarD.   
 
ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, od katerih sta osnovni neposredna in posredna (6. 
člen). Posredna diskriminacija, ki jo je Zagovornik ugotovil v tem primeru, 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. 
 
Diskriminacija oz. neenako obravnavanje sta prepovedana na vseh področjih družbenega 
življenja. Zagovornik ugotavlja, da gre v obravnavanem primeru za področje dela, kamor sodijo 
tudi zaposlitveni pogoji in pogoji dela, vključno s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in plačami 
(tretja alineja prvega odstavka 2. člena ZVarD).    
 
Zakon o delovnih razmerjih2 (v nadaljevanju: ZDR-1) v 6. členu izrecno določa, da mora 
delodajalec delavcu v času trajanja delovnega razmerja zagotavljati enako obravnavo ne glede 
na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, 
zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko 
stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem 
zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih 
možnostih žensk in moških (prvi odstavek 6. člena ZDR-1). Delodajalec mora enako 
obravnavo glede na osebne okoliščine zagotavljati delavcu zlasti pri zaposlovanju, 
napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz 
delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi (drugi odstavek 6. člena ZDR-1). Manj ugodno obravnavanje delavcev, 
ki je povezano z nosečnostjo ali starševskim dopustom, pa ZDR-1 šteje za diskriminacijo (četrti 
odstavek 6. člena ZDR-1). 
 
Skladno z drugim odstavkom 126. člena ZDR-1 je plačilo za poslovno uspešnost opredeljeno 
kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 
Plača je temeljna pravica po pogodbi o zaposlitvi (osma alineja prvega odstavka 31. člena 
ZDR-1).  
 
Za kršiteljico velja Kolektivna pogodba …,3 ki v 56. členu določa, da je sestavni del plače tudi 
plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo delodajalca ali s 
splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi, plačilo za poslovno uspešnost pa se 
lahko izplača v obliki 13. plače, božičnice, poračuna, ali kakorkoli drugače imenovanega 
izplačila. 

 

2 Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 

81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1. 
3 Dostopno na: … 
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* 

 
Zagovornik je presojal Kriterije, ki jih je oblikovala in sprejela kršiteljica, z vidika prepovedi 
posredne diskriminacije. Kot bo natančneje obrazloženo v nadaljevanju, je presodil, da je v 
obravnavanem primeru podana ta oblika diskriminacije.  
 
ZVarD nekatere osebne okoliščine izrecno našteva, hkrati pa določa, da lahko do 
diskriminacije pride tudi zaradi katerekoli druge osebne okoliščine, za katero Zagovornik 
presodi, da jo je mogoče razumeti kot osebno okoliščino v smislu ZVarD. Nabor osebnih 
okoliščin, na podlagi katerih lahko pride do diskriminacije, tako ni zaprt.  
 
Zagovornik je glede na navedbe v dokumentu, kjer so navedeni različni zneski božičnice v 
primeru različno dolgih odsotnosti iz razloga bolezni, porodniškega dopusta in dela s 4-urnim 
delovnim časom, prepoznal več osebnih okoliščin v smislu ZVarD, in sicer zdravstveno stanje, 
invalidnost, starost, nosečnost in družinsko stanje kot možni potencialni razlogi za daljše 
bolniške odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi nege bolnega družinskega člana, posredno pa 
tudi spol, saj je porodniška odsotnost (kot izhaja iz Kriterijev) vezana izključno na ženske glede 
na to, da odsotnosti zaradi očetovskega ali starševskega dopusta nista omenjeni. Starost, 
invalidnost ter spol so v ZVarD izrecno navedeni kot osebne okoliščine, ki v slovenski 
zakonodaji uživajo pravno varstvo, zdravstveno in družinsko stanje ter nosečnost pa po 
Zagovornikovi presoji spadajo med t.i. druge osebne okoliščine po ZVarD, ki so prav tako 
pravno varovane. Gre namreč za osebna stanja ali statuse, ki so praviloma nerazdružljivo 
povezani z določenim posameznikom ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka. Kot bo 
razvidno v nadaljevanju, pa so bile v obravnavanem primeru te okoliščine tiste, ki so bile 
odločilne, da zaposlenim pri kršiteljici del plače za poslovno uspešnost bodisi ni bil izplačan ali 
pa jim je bil izplačan v manjšem obsegu. Poleg tega gre upoštevati, da sta zdravstveno in 
družinsko stanje izrecno navedeni in tako varovani osebni okoliščini v 6. členu ZDR-1. 
 
Dela s polovičnim (4-urnim) delovnim časom Zagovornik ni štel kot osebno okoliščino po 
ZVarD. Že v enem izmed svojih predhodnih postopkov je zavzel stališče, da oseba, ki je 
zaposlena za polovični delovni čas, ne more imeti pravice do polnega (tj. najvišjega letnega) 
zneska izplačila nagrade za poslovno uspešnost, temveč do polovičnega zneska. Navedeno 
Zagovornikovo stališče izhaja iz zakonskih določb o poslovni uspešnosti kot delu plače (drugi 
odstavek 126. člena ZDR-1), o plači kot delu izplačila za delo (prvi odstavek 126. člena ZDR-
1) ter o pravici do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti (drugi odstavek 67. člena 
ZDR-1). Glede na to, da iz Kriterijev izhaja, da znaša znesek polnega izplačila božičnice 
1.000,00 EUR neto, pri t.i. »4 urnih delavcih« pa je naveden znesek 500,00 EUR neto, torej 
polovica polnega zneska, Zagovornik v tem delu ocenjuje, da diskriminacija ni podana. Enako 
Zagovornik zaključuje tudi glede navedbe pobudnika, da se je pri izplačilu božičnice 
upoštevalo tudi čakanje na delo zaradi epidemije. Nezmožnosti dela zaradi višje sile ne 
moremo šteti kot eno od osebnih okoliščin po ZVarD, zato diskriminacija, kot jo opredeljuje 
ZVarD, tudi v tem primeru ni podana. 
 

* 
 
Zagovornik je preučil Kriterije, ki so, identično kot v obravnavanem dokumentu, prikazani 
spodaj:  
  
»OBDOBJE 01.11.2019 DO 31.10.2020                                                 bruto              neto 

LETO  2020  

Boleznina do 24 dni I 1.283,70 1.000,00 

Boleznina od 25 do 44 dni II 1.155,33 900,00 

Boleznina od 45 do 195 dni  641,85 500,00 
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Boleznina nad 195 dni  0,00  

4 urni delavci III 641,85 500,00 

Porodniške  0,00  

 
Božičnica se izplača pri izplačilu osebnega dohodka 15. 12. 2020 kot »poslovna uspešnost - 
božičnica«. 
 
Za poimenovanje nagrade iz naslova poslovne uspešnosti se v pogovornem jeziku uporabljajo 
različni termini, med njimi na primer trinajsta plača, štirinajsta plača, božičnica, letna nagrada 
in podobno. Vsekakor pa gre po oceni Zagovornika pri nagradi za poslovno uspešnost za 
plačilo za delo, zato sodi v pojem »plače« iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena ZVarD. 

 
Zagovornik ugotavlja, da pogoji za določitev božičnice, kot izhajajo iz Kriterijev, nobenega od 
delavcev z določeno osebno okoliščino ne postavljajo neposredno v slabši položaj, saj so 
navidezno nevtralni in veljajo za vse delavce enako. Da bi lahko govorili o posredni 
diskriminaciji, je bilo treba predhodno ugotoviti, ali je zaradi navidezno nevtralnih kriterijev 
posamezen delavec z določeno osebno okoliščino bil, je ali bi lahko bil v manj ugodnem 
položaju kot druge osebe. Zagovornik ugotavlja, da so imeli obravnavani kriteriji ne glede na 
njihovo nevtralnost lahko tak učinek, da so določene delavce s specifičnimi osebnimi 
okoliščinami, na katere ti niso mogli vplivati, dejansko postavili v slabši položaj.  
 
Kriteriji sicer formalno niso posegali v samo pravico delavcev do odsotnosti z dela, posegali 
pa so v njihov položaj, kadar so to pravico dejansko koristili v praksi. Ti delavci so bili 
postavljeni v manj ugoden položaj, ki se je kazal v nižjem odstotku izplačila poslovne 
uspešnosti oziroma božičnice, ki je bila sestavni del njihove plače, v primerjavi z delavci, ki teh 
pravic niso koristili, bodisi zato, ker za to niso imeli potrebe, ali pa zato, ker so se poslužili 
katere od drugih možnih oblik odsotnosti (kompenzacija ur, izraba dopusta). Tako znižanje 
izplačila je prizadelo tiste delavce, ki so bili bodisi pogosteje bodisi dlje časa odsotni, to pa so 
bili lahko delavci z določenimi osebnimi okoliščinami kot npr. delavci s kroničnimi ali dlje časa 
trajajočimi boleznimi ali poškodbami, ki terjajo večje zdravstvene posege ali rehabilitacijo, 
delavci s statusom invalida, starejši delavci, tisti, ki negujejo ali spremljajo družinskega člana 
v primerih bolezni ali poškodb (mladoletne otroke, partnerje, starše, ki potrebujejo dodatno 
nego in skrb), noseče delavke ali delavke na porodniškem dopustu.  
 
Zagovornik ugotavlja, da je skladno s prvo alinejo drugega odstavka 5. člena ZVarD enako 
obravnavanje zagotovljeno tudi osebi, ki je dejansko ali pravno povezana z osebo z določeno 
osebno okoliščino, torej tudi delavcu, ki z dela ni odsoten zaradi svojega zdravstvenega stanja, 
ampak zaradi povezave oz. skrbi za drugo osebo (kot na primer pravica do odsotnosti z dela 
zaradi nege bolnega otroka). Zaradi svojih osebnih okoliščin, ki jih niso mogli spremeniti 
(zdravstveno stanje, invalidnost, starost, družinsko stanje, nosečnost), ali zaradi osebnih 
okoliščin oseb, s katerimi so ti delavci povezani (kot predstavljeno), so težje dosegli kriterij 
prisotnosti na delu oz. odsotnosti bolniške, s čimer so bili postavljeni v manj ugoden položaj v 
primerjavi z delavci, ki navedenih okoliščin niso imeli. Tudi kršiteljičino pojasnilo, da znesek 
0,00 EUR v primeru porodniške odsotnosti velja le, če gre za odsotnost v celotnem obdobju, 
na katerega se kriteriji nanašajo, sicer pa veljajo kriteriji in zneski za odsotnosti, opredeljeni v 
primeru bolezni, tega v ničemer ne spremenijo. 
 
Zagovornik glede tega ugotavlja, da sta odsotnosti iz zdravstvenih razlogov ter iz naslova 
porodniškega dopusta upravičeni odsotnosti z dela, za kateri je (iz različni virov) zagotovljeno 
nadomestilo plače. Poleg tega so Kriteriji, ki so predmet presoje tega postopka, splošni akt 
delodajalca in imajo kot takšni naravo delovno pravnega akta. Gre za interni pravni akt 
delodajalca, ki ureja pravice vseh delavcev, tudi tistih, ki pri njegovemu sprejemu niso 
(ne)posredno sodelovali. V tem razmerju nastopa kršiteljica kot delodajalec in kot močnejša 
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stranka, ki je zavezana k spoštovanju pravil s področja delovno pravne zakonodaje, katere 
sestavni del so pravila o enaki obravnavi delavcev, ter tudi pravil ZVarD.  
 
Iz Komentarja Zakona o delovnih razmerjih4 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 so do 
izplačila dela plače za poslovno uspešnost po kolektivnih pogodbah praviloma upravičeni vsi 
delavci, saj gre za poslovni uspeh družbe kot celote.  
 
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, in ne za 
nagrado posameznemu delavcu, ki bi bila sorazmerna njegovemu prispevku k poslovni 
uspešnosti družbe. Tudi ZDR-1 razlikuje med delom plače za poslovno uspešnost in delom 
plače za delovno uspešnost (individualna delovna uspešnost). Kot izhaja iz komentarja, 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 kot celote in njene avtonomne 
ureditve. V kolikor je torej kriterij oblikovan tako, da je izplačilo poslovne uspešnosti odvisno 
od individualnega prispevka delavca, po oceni Zagovornika ni več mogoče govoriti o izplačilu 
poslovne uspešnosti, ampak gre pravzaprav za izplačilo individualne uspešnosti, za katerega 
pa ne velja ugodnejša davčna obravnava (12. točka prvega odstavka 44. člena Zakona o 
dohodnini).5  
 
Zagovornik zato meni, da prisotnost delavca na delu oz. število dni odsotnosti z dela ne moreta 
biti določena kot kriterija za višino izplačila poslovne uspešnosti, saj tudi v primeru višine 
izplačila minimalne plače nedoseganje delovnih rezultatov delavca ne vpliva nanjo in jo 
prejmejo tako delavci, ki so dosegli ali celo presegli zastavljene rezultate dela, kot tudi tisti, ki 
jih niso, ker dela niso opravljali pravočasno ali kakovostno. Za te pa ima delodajalec na voljo 
druge delovnopravne institute – v skrajnem primeru celo odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 
razloga nesposobnosti.  
 
Kršiteljica je v svoji izjasnitvi navedla, da ima v postopku priprave pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih iz delovnega razmerja, ki bo vseboval tudi kriterije za izplačilo božičnice. Pri tem bo 
upoštevala stališča Zagovornika in če ne najde drugih ustreznih kriterijev, bodo vsi zaposleni 
upravičeni do enakega zneska. Zagovornik pozdravlja pripravljenost kršiteljice, da upošteva 
njegova stališča za naprej, je pa kršiteljica z oblikovanjem in sprejemom Kriterijev za leto 2020 
kljub temu ravnala diskriminatorno do delavcev, ki so bili (oziroma niso bili) upravičeni do 
izplačila nagrade za poslovno uspešnost v tistem obdobju.    

 
* 

 
Ker je Zagovornik ugotovil prikrajšanje oz. manj ugoden položaj oseb z določeno osebno 
okoliščino, pa je v nadaljevanju moral presoditi še, ali taka ureditev objektivno temelji na 
legitimnem cilju in ali so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna. Ugotavljal 
je torej, ali bi takšna neenaka obravnava lahko pomenila izjemo od prepovedi posredne 
diskriminacije po drugem odstavku 6. člena ZVarD.  
 

 

4 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, IUS Software, GV Založba, 2016, Irena Bečan et al., str. 760. 
5 ZDoh-1, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 
94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 
132/22 – odl. US in 158/22. 
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Kršiteljica je v svoji izjasnitvi z dne 31. 1. 2023 navedla, da je pri oblikovanju in sprejemu 
kriterijev zasledovala cilj pravičnega plačila za delo glede na prispevek posameznega delavca. 
Poslovno uspešnost namreč razume kot sicer kolektivno uspešnost, na katero pa vendarle 
vpliva prispevek vsakega posameznega delavca. Zato je menila, da bo najbolj sledila cilju 
poštenega plačila za opravljeno delo, če bo izhajala iz časovnega obsega opravljanja dela in 
posledično vpliva na doseženo poslovno delovno uspešnost.  
 
Zagovornik ugotavlja, da je cilj pravičnega plačila za opravljeno delo povsem legitimen, vendar 
obenem ugotavlja, da sredstva za doseganje tega cilja niso niti ustrezna niti nujno potrebna. 
Kot že predstavljeno, je iz same narave izplačila dela plače za poslovno uspešnost razvidno, 
da gre za nagrado vsem zaposlenim pod pogojem, da je družba poslovno uspešna, in ne za 
nagrado posameznemu delavcu, ki bi bila sorazmerna njegovemu individualnemu prispevku k 
poslovni uspešnosti družbe. Glede stališča, da k poslovni uspešnosti več prispeva delavec, ki 
efektivno dela, Zagovornik meni, da zgolj prisotnost delavca na delu še ne more biti pokazatelj 
njegove uspešnosti. Zato merilo prisotnosti na delu ni ustrezno in prav tako ne nujno potrebno 
sredstvo za dosego cilja pravičnega plačila za delo. Merilo za izplačilo dela plače za poslovno 
uspešnost, ki temelji na »efektivni« prisotnosti delavca, je neskladno s samo naravo instituta 
poslovne uspešnosti in zato v splošnem ne more biti sorazmerno sredstvo za doseganje 
legitimnega cilja. 
 
Zagovornik ugotavlja, da kršiteljica v skladu s svojim dokaznim bremenom ni uspela izkazati, 
da bi bilo neenako obravnavanje oz. določitev presojanih Kriterijev dopustno v skladu z ZVarD, 
s čimer tudi ni uspela upravičiti izjeme od prepovedi posredne diskriminacije. Glede na 
navedeno je Zagovornik odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe. 
 
Skladno s prvim odstavkom 35. člena ZVarD je postopek pri Zagovorniku za stranke 
brezplačen. Zato je Zagovornik odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali, kakor 
izhaja iz 2. točke izreka te odločbe. 
 
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor stranka lahko sproži s 
tožbo, ki jo v 30 dneh od vročitve odločbe vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. Tožbo vloži neposredno pisno ali jo pošlje po pošti. Skupaj 
z morebitnimi prilogami jo vloži v najmanj treh izvodih. K njej mora priložiti tudi to odločbo v 
izvirniku ali prepisu. 
 
 
 
Postopek vodila: 
mag. Eva Cankar Farkaš                                                    Miha Lobnik 
Samostojna svetovalka Zagovornika              ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
   
 
 
 
Vročiti: 
- kršiteljica – osebno po ZUP 
- zbirka dok. gradiva. 
 


