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Zadeva: razlaga Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
– jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe 

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 7/2019, objavljena razlaga 3. člena Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/18), ki določa jubilejne 
nagrade, med drugim tudi pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju. Aneks določa, da imajo pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri 
delodajalcih v javnem sektorju javni uslužbenci, ki bodo 40 let delovne dobe izpolnili po 
uveljavitvi aneksa.
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Nekateri javni uslužbenci so 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju izpolnili že 
pred uveljavitvijo aneksa, zato je bila sprejeta razlaga, na podlagi katere bo tudi njim možno 
izplačati jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. 

Razlaga se glasi:

Opredelitev jubilejne nagrade javnemu uslužbencu za 40 let delovne dobe v javnem sektorju po 
3. členu aneksa h KPND: 

Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe tudi javni 
uslužbenec, ki je bil na dan začetka veljavnosti tega aneksa v delovnem razmerju v javnem 
sektorju in je imel na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. 
Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka se jubilejna nagrada izplača ob izplačilu plače v 
naslednjem mesecu po objavi te razlage. 

Hkrati opozarjamo še, da je opredelitev delodajalcev v javnem sektorju vključena v 3. člen 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 80/18).

Ministrstva prosimo, da z vsebino tega pojasnila seznanijo proračunske uporabnike iz svoje
pristojnosti. 

S spoštovanjem.

                               Rudi Medved
                                                                                                               minister
Poslano:

- naslovnikom po e-pošti
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