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Zadeva: solidarnostna pomoč in jubilejne nagrade – sodba DSSI Pd 1674/2017 in sodbo 
VDSS Pdp 414/2018

Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi s sodbo DSSI Pd 1674/2017 in 
sodbo VDSS Pdp 414/2018, ki se nanašata na izplačevanje višjih jubilejnih nagrad in višjih 
solidarnostnih pomoči. Ministrstvo ugotavlja, da je konkretna sodba pravnomočna in jo je bilo 
treba v konkretnem primeru tudi izvršiti.

V zvezi z vprašanji, ali se na podlagi navedene sodbe spremeni ravnanje glede izplačevanja 
višjih solidarnostnih pomoči in višjih jubilejnih nagrad v javnem sektorju, pa je treba opozoriti, da 
gre za sodbo višjega sodišča, ki je ni mogoče šteti za ustaljeno sodno prakso, na podlagi katere 
bi delodajalci spremenili način in kriterije za ugotavljanje pravice do višjih solidarnostnih pomoči 
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in jubilejnih nagrad vnaprej ter hkrati izplačali tudi razliko za nazaj. Prav tako pa je treba 
upoštevati, da je Državno odvetništvo vložilo predlog za dopustitev revizije na Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije. Gre namreč za pravna vprašanja glede upoštevanja 224. člena ZDR-1 in 
veljavnosti Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 46/13).

V zvezi z navedeno problematiko želimo opozoriti tudi, da je ureditev, po kateri članom
reprezentativnih sindikatov ob izpolnjevanju pogojev pripada višja solidarnostna pomoč oziroma 
višja jubilejna nagrad, bila dogovorjena med pogodbenimi strankami, podpisniki kolektivnih
pogodb. Pri tem je bil upoštevan 224. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), ki se nanaša na 
urejanje pravic in obveznosti članov pogodbenih strank v kolektivnih pogodbah in določa, da se 
do ureditve v Zakonu o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) lahko v kolektivni 
pogodbi na ravni dejavnosti dogovorijo pravice in obveznosti, ki niso že urejene v zakonu, le za 
člane pogodbenih strank. Prav tako opozarjam na določbo tretjega odstavka 16. člena Zakona o 
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 –
ZTFIA, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), v skladu s katero delodajalec javnemu uslužbencu 
ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim 
predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva.

Upoštevaje navedeno ter dejstvo, da Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji oziroma aneks, ki ureja pogoje za izplačilo višje solidarnostne pomoči in višje 
jubilejne nagrade, nista spremenjena, na podlagi navedene sodbe ni možno pričeti izplačevati 
višje solidarnostne pomoči in višjih jubilejnih nagrad vsem javnim uslužbencem oziroma ni 
možno izplačati razlik za nazaj.

Ministrstva prosimo, da s tem pojasnilom seznanijo proračunske uporabnike iz svoje 
pristojnosti.

S spoštovanjem.

                               Rudi Medved
                                                                                                                 minister
Poslati:   

- naslovnikom po e-pošti
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