SINDIKATOM JAVNEGA SEKTORJA V KSS PERGAM
Datum: 17.06.2013

ZADEVA: Pojasnilo v zvezi z jubilejnimi nagradami in solidarnostnimi
pomočmi za javne uslužbence, ki so člani reprezentativnih sindikatov v
javnem sektorju

Spoštovani!

S 30. majem so v javnem sektorju začele veljati spremenjene in dopolnjene kolektivne
pogodbe dejavnosti in poklicev, ki so v naš pravni red vnesle zanimivo novost. Gre za to, da
so določene pravice za člane reprezentativnih sindikatov, podpisnikov kolektivnih pogodb,
urejene bolj ugodno kot za nečlane.
To novost je omogočila določba spremenjenega Zakona o delovnih razmerjih, ki v prehodnih
določbah izrecno dovoljuje, da lahko do dokončne ureditve tega vprašanja v Zakonu o
kolektivnih pogodbah stranke kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti dogovorijo pravice in
obveznosti, ki niso urejene v zakonu, le za člane pogodbenih strank. Pred to ureditvijo so se v
praksi pojavljala različna tolmačenja, ali bi bila takšna ureditev v kolektivni pogodbi zakonita
ali ne (ali bi šlo za dovoljeno ali nedovoljeno diskriminacijo).
Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so 20. maja 2013 sklenili Dogovor o
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje
javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (v nadaljevanju: Dogovor), ki je
tudi sestavni del Stavkovnega sporazuma, podpisanega istega dne. V Dogovoru so socialni
partnerji med drugim določili naslednje:
- Ne glede na določbe veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti se javnim uslužbencem,
članom reprezentativnih sindikatov – podpisnikov tega dogovora in kolektivnih pogodb,
določi za 20 % višja solidarnostna pomoč. Do solidarnostne pomoči so upravičeni javni
uslužbenci, člani reprezentativnih sindikatov – podpisnikov tega dogovora in kolektivnih
pogodb, katerih osnovna plača v mesecu, nastanka dogodka ne presega 130 % minimalne

plače. Omejitev iz prejšnjega stavka ne velja v primeru požara in naravne nesreče. Zahtevo za
izplačilo iz te točke dogovora vloži sindikat na predlog člana.
- Ne glede na določbe veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti se javnim uslužbencem,
članom reprezentativnih sindikatov – podpisnikov tega dogovora in kolektivnih pogodb,
določi za 20 % višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo iz te točke dogovora vloži
sindikat na predlog člana.

Vsebino iz obeh alinej so nato socialni partnerji z aneksi zapisali tudi v naslednje kolektivne
pogodbe javnega sektorja:
1.) Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
2.) Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
3.) Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi,
4.) Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
5.) Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost,
6.) Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Pogoj za izplačilo višjega prejemka (solidarnostne pomoči / jubilejne nagrade) oz. prejemka
pod bolj ugodnimi pogoji (višji cenzus pri izplačilu solidarnostne pomoči, tj. 130% minimalne
plače) je, da je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa
kolektivne pogodbe. Tako pri jubilejni nagradi kot pri solidarnostni pomoči mora zahtevo za
izplačilo povišanega zneska vložiti sindikat, ne javni uslužbenec. Sindikat pa lahko zahtevo
vloži šele takrat, ko mu to predlaga javni uslužbenec, član sindikata.
Pri tem lahko pride do več situacij.
Če je vaš član zaposlen pri delodajalcu, za katerega ne velja nobena izmed kolektivnih
pogodb dejavnosti od št. 2 do št. 6 predprejšnjega odstavka (v nadaljevanju: relevantna
kolektivna pogodba), se lahko v zahtevi za izplačilo sklicujete na Kolektivno pogodbo za
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: KPND), seveda če ste
podpisnik aneksa k tej kolektivni pogodbi.
Če je vaš član zaposlen pri delodajalcu, za katerega velja ena izmed relevantnih
kolektivnih pogodb, pa vaš sindikat ni podpisnik aneksa k tej kolektivni pogodbi, se
lahko v zahtevi za izplačilo spet sklicujete na KPND, seveda če ste podpisnik aneksa k
tej kolektivni pogodbi.
Če je vaš član zaposlen pri delodajalcu, za katerega ne velja nobena izmed relevantnih
kolektivnih pogodb dejavnosti oz. vaš sindikat ni podpisnik kolektivne pogodbe
dejavnosti, iz katere izhaja vaš član, in hkrati niste podpisnik aneksa h KPND, se
obrnite na KSS Pergam (ki je podpisnik KPND in s tem pokriva ves javni sektor) in nam
posredujte vse relevantne podatke o vašem članu, ki izpolnjuje pogoje za izplačilo
jubilejne nagrade oz. solidarnostne pomoči, mi pa bomo na njegovega delodajalca
posredovali zahtevo za izplačilo. Vaš član je zaradi vključitve vašega sindikata v našo
konfederacijo hkrati tudi naš član.

Pri zahtevi za izplačilo solidarnostne pomoči je treba paziti še na 60-dnevni rok, po preteku
katerega zahteve za izplačilo ni več mogoče podati. Rok začne teči od nastanka primera (npr.
ko bolniška odsotnost traja že tri mesece…) oz. od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen
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vložiti predlog (npr. posebna čustvena stanja ob izgubi svojca, hospitalizacija…). V teh 60-ih
dneh mora torej član podati predlog sindikatu in ta zahtevo delodajalcu.
Dodati je še treba, da v primeru, ko javnemu uslužbencu pripada solidarnostna pomoč zaradi
požara ali naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, povišano izplačilo solidarnostne pomoči in ugodnejši pogoji za izplačilo
(višji cenzus) niso vezani na članstvo javnega uslužbenca v reprezentativnem sindikatu,
podpisniku aneksa k eni od kolektivnih pogodb.
Prosimo vas, da vse vaše sindikalne zaupnike informirate o vsebini tega obvestila in o novi
ureditvi, da o tem seznanijo svoje člane, še posebej zaradi rokov, v katerih je potrebno podati
predlog za izplačilo solidarnostne pomoči. Pomembno je, da člani sindikatov pravočasno
podajo predlog za izplačilo solidarnostne pomoči svojemu sindikatu, le-ta pa mora predlog
nemudoma posredovati sindikatu dejavnosti, poklica ali KSS PERGAM, v kolikor sam ni
podpisnik aneksa h kolektivni pogodbi, ki daje članom pravico do višje solidarnostne pomoči
ali jubilejne nagrade za člane sindikata. V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z izplačilom
solidarnostnih pomoči ali jubilejne nagrade smo vam na razpolago v pravni službi KSS
PERGAM.

Lep pozdrav!
Aleš Bortek, univ. dipl. pravnik
Pravna služba KSS Pergam
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