
Odgovori na zastavljena vprašanja na Bonus dnevu dne 23.11.2021 
Odgovore je podala odvetnica Tamara Kek  

(telefon 01 32 07 342, mail info@odvetniskapisarna.com) 

 

 

1. Smo trgovsko podjetje in imamo 5 trgovin. Trgovci so mesečno nagrajeni po doseženem 
planu in marži, ki jo dosežejo. Delavci v skladišču, v nabavi in računovodstvu nikoli niso 
deležni nagrade. Ali je to pravilno? Internega akta nimamo urejenega. 
 
Delodajalec mora merila za ugotavljanje delovne uspešnosti urediti v internem aktu. 
Svetujemo Vam, da tega čim prej sprejmete, saj v nasprotnem nimate podlage za določanje, 
obračun in izplačilo delovne uspešnosti. Delovna uspešnost je sicer sestavni del plače, vendar 
to ne pomeni, da mora biti vedno izplačana. Njeno izplačilo je pogojeno z nadpovprečnimi 
delovnimi rezultati posameznega delavca ali skupine. Delovna uspešnost se lahko izplačuje le 
posameznim delavcem, če je njihov pričakovani in nadpovprečni obseg dela merljiv. Če pri 
različnih skupinah zaposlenih (glede na njihovo delovno mesto) ne prihaja do povečanega 
obsega dela glede na pričakovane delovne rezultate, jim stimulacije ni treba izplačevati. 
Izplačevanje delovne uspešnosti lahko določate za posamezne skupine delovnih mest. 
Svetujem pa, kot že rečeno, da čim prej sprejmete notranji akt, ki bo opredelil merila in pogoje 
za izplačevanje delovne uspešnosti. 
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2. Kako skleniti dogovor za izplačilo opravljenih nadur v obliki stimulacije (z vsakim delavcem 
posebej, je lahko to določilo pogodbe o zaposlitvi)? 
 
Čeprav se je sodna praksa v enem primeru izrekla, da je med delavec in delodajalcem obstajal 
dogovor o izplačilu stimulacije namesto nadur in je sodišče na tej podlagi delavcu prisodilo le 
razliko med obračunano stimulacijo in razliko do višine nadure (glede na odmerni odstotek), 
takšno urejanje izplačila nadurnega dela nima podlage v zakonu. Kolikor boste z delavci 
vseeno poskušali doseči takšen dogovor (dogovor je treba skleniti z vsakim delavcem posebej), 
svetujem, da je to urejeno v posebnem pisnem dogovoru. Pri tem morate paziti na to, da bo 
izplačana stimulacija namesto nadurnega dela predstavljala dejansko višino urne postavke za 
nadurno delo in bo izplačana v višini, do katere bi bil delavec upravičen v primeru obračuna 
nadurnega dela.  
 
Na tem mestu pa moram opozoriti na dejstvo, da bo takšno urejanja izplačila nadurnega dela 
potencialno zdržalo presojo le v delovnem sporu, če vas bo delavec tožil za plačilo nadurnega 
dela. Če vas obišče Inšpektor za delo, bo lahko ugotovil kršitev delovnopravne zakonodaje 



in Vam kot delodajalcu naložil kazen, sploh pa v primeru, če bo delavec delal večji obseg 
nadurnega dela od zakonsko dovoljenega. Kot sem že omenila na predavanjih, so delodajalci 
z izplačevanjem stimulacije namesto nadur dejansko zasledovali obid delovnopravne 
zakonodaje glede omejevanja nadurnega dela. 
 
V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na tel. št. 01 3207342. 
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3. Če je v osnovni pogodbi dikcija za kraj dela "na sedežu delodajalca ali po potrebi drugje" 
ali je potrebna nova pogodba za ureditev dela od doma (v običajnih razmerah, ne v času 
epidemije)? 
 
V primeru, da želi delodajalec z že zaposlenim delavcem, ki dela v poslovnih prostorih 
delodajalca (ali po potrebi drugje), dogovoriti delo na domu, gre za spremembo kraja 
opravljanja dela, ki je bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi in ki na podlagi 49. člena ZDR-1 
v povezavi z 31. členom ZDR-1 terja sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Na navedeno 
napotuje tudi ureditev dela na domu po ZDR-1. Če delavec delo za delodajalca opravlja na 
domu ali izven delovnih prostorov delodajalca (pri čemer se kot takšno delo šteje tudi delo na 
daljavo z uporabo informacijske tehnologije), morata delavec in delodajalec v skladu s 68. 
členom ZDR-1 skleniti posebno pogodbo in o njej obvestiti pristojni Inšpektorat za delo. Pisno 
obvestilo inšpektoratu mora biti podano pred začetkom opravljanja dela, drugače je takšno 
delo nedopustno. Inšpektor za delo lahko prepove opravljanje dela na domu v primeru, da je 
takšno delo za delavca škodljivo oziroma, če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za 
delavca ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja. Kot delo na domu se lahko 
opravlja le tisto delo, ki sodi v registrirano dejavnost delodajalca in ki jo delodajalec dejansko 
tudi opravlja na trgu.  
 
Za delo na domu tako ne zadostuje dikcija v pogodbi o zaposlitvi, in sicer "ali po potrebi 
drugje", temveč mora biti pri uporabi tega delovnopravnega instituta sklenjena posebna 
pogodba. 
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4. Ali se v osnovo za obračun nadomestila plače za pretekle tri mesece všteva tudi stimulacija, 
ki jo prejme delavec (komercialist glede na dosežen rezultat prejme stimulacijo) glede na to, 
da nadomestilo plače ne sme biti višje, kot če bi delal - se zato stimulacija ne všteva? 
 
Ker je stimulacija sestavni del plačila za delo, gre po mojem mnenju v osnovo za obračun 
nadomestila plače. Če bi delavec delal, bi stimulacijo verjetno prejel, zato se ne moremo 
postaviti na stališče, da je nadomestilo, ki je obračunano od osnove, v kateri so upoštevane 
vse sestavine izplačane plače, višje, kot plačilo, ki bi ga delavec prejel, če bi delal. 
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