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Pri odgovoru se obvezno sklicujte na našo številko! 

 

 

ZADEVA: SOLIDARNOSTNA POMOČ 

 

 

Prejeli smo vaš e-dopis v zvezi s pravico delavca do plačane odsotnosti z dela in v zvezi z dodelitvijo 

solidarnostne pomoči v primeru elementarne nesreče. 

  

1. Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače ureja Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni 

list RS-stari, št. 15/1990, 5/1991, 18/1991, 22/1991 in Uradni list RS/I, št. 2/1991, 4/1993, 70/1997 in 

38/1999) v 41. členu. V tretji alineji tega člena je določeno, da imajo javni uslužbenci pravico do tovrstne 

odsotnosti z dela zaradi neodložljivih opravkov. O pravici do nadomestila zaradi odsotnosti z dela iz 

naslova 41. člena zakona o delavcih v državnih organih odloča predstojnik. 

 

2. Solidarnostna pomoč po 4. točki 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je vezana 

na s kolektivno pogodbo določen dogodek (smrt delavca ali ožjega družinskega člana, težja invalidnost, 

daljša bolezen, elementarne nesreče ali požari) in se izplača z namenom, da delavec lažje premosti 

težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v 

primerih, oziroma ob izpolnitvi pogojev, določenih s 4. točko 40. člena kolektivne pogodbe za 

negospodarske dejavnosti v RS.  

 

Pojasnili bi, da se za elementarno nesrečo šteje nesreča v smislu predpisov o zaščiti in reševanju, ki huje 

prizadane premoženje upravičenca (navodilo Ministrstva za notranje zadeve, številka 014-00-239/2003-

4 z dne 27.11.2003). 

 

V 3. točki 4. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/2005) je določeno, 

da je naravna nesreča nesreča, ki jo povzroči potres, udor, poplava, zemeljski plaz in snežni plaz ter 

nesreča v kmetijstvu, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, kot so žled, pozeba, suša, neurje 

in toča ali množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov in živalskih bolezni. 

 

Iz navedenega izhaja, da je solidarnostna pomoč vezana na določen dogodek, s katerim se huje prizadane 

premoženje upravičenca. To pomeni, da delavec ni upravičen do solidarnostne pomoči, če ni lastnik 

nepremičnine. Lastništvo se lahko dokazuje z verodostojnim dokumentom, ki izkazuje, da je oseba 

lastnik nepremičnine. 

 

S spoštovanjem, 

 

 Mojca RAMŠAK PEŠEC 

GENERALNA DIREKTORICA 

 

POSLANO: 

- naslov 


