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Številka: 007-1038/2021/1

Datum: 2. 11. 2021

Zadeva: Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 

Sloveniji, jubilejna nagrada

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 172/21 objavljena razlaga šestega odstavka 

10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 

list RS, št. 88/21), kjer je določena pravica do izplačila jubilejne nagrade javnim uslužbencem, 

katerim se kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi 

delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.
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Razlaga se glasi:

Delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po 
šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade:

Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade tudi javni uslužbenec, ki je na 
dan začetka veljavnosti aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: 
aneks) v delovnem razmerju in v skladu s šestim odstavkom 10. člena tega aneksa izpolnjuje 
ali presega zahtevano delovno dobo za posamezni jubilej. Jubilejna nagrada se javnemu 
uslužbencu izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage.

Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka pripada jubilejna nagrada le, če je za posamezni 
jubilej še ni prejel v javnem sektorju oziroma pri koncesionarju, ki opravlja dejavnost v mreži 
javne službe.

Kot delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, se šteje 
tista delovna doba, ki jo delavec dopolni v času trajanja in izvajanja koncesijske pogodbe.

Ministrstva prosimo, da s tem dopisom seznanite proračunske uporabnike iz vaše 

pristojnosti.

Prijazen pozdrav,

                                                                                      Boštjan Koritnik

                                                                                                 MINISTER

Poslano: 

- naslovnikom po elektronski pošti
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