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Številka:  007-1130/2012/2 
Datum:  12. 7. 2012  
 
 
Zadeva:  Jubilejne nagrade  
 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12) v 177. členu, ki 
ureja jubilejne nagrade, določa: 

"(1) Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini: 
- za 10 let delovne dobe 288,76 eurov, 
- za 20 let delovne dobe 433,13 eurov, 
- za 30 let delovne dobe 577,51 eurov. 
(2) Jubilejna nagrada se izplača zaposlenemu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po 
izpolnitvi pogojev. 
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v 
javnem sektorju." 

 
V Uradnem listu RS, št. 40/2012 so bili objavljeni: 

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE 
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
INFORMACIJSKI POOBLAŠ ČENEC REPUBLIKE SLOVENIJE 
KOMISIJA ZA PREPRE ČEVANJE KORUPCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE  
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 
 
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO 
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 
 
OBČINE 
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE 
ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE 
 
MINISTRSTVA 
ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV 
VLADNE SLUŽBE 
UPRAVNE ENOTE 



 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji   
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi   
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji   
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije  
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji  
- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost   
- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
 
Vsi citirani aneksi vsebujejo določilo glede jubilejne nagrade, in sicer določajo: 

 
"(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini: 
– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov, 
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov, 
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov. 
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu 
po izpolnitvi pogojev. 
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri 
delodajalcih v javnem sektorju." 

 
V zvezi s tem pojasnjujemo, da Ministrstvo za pravosodje in javno upravo sicer ni pristojno za razlago 
določb kolektivnih pogodb, vendar pa za lažje izvajanje posredujemo naslednja pojasnila: 

1. Definicija javnega sektorja  je podana v 1. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/8, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – Zzavar-E) in 2. členu 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-
odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, plačna lestvica 107/10, 35/11). Pri tem je za potrebe določanja 
pravic glede jubilejne nagrade, treba šteti delovno dobo v subjektih, ki so pred uveljavitvijo 
ZJU in ZSPJS ustrezali definiciji javnega sektorja iz ZJU in ZSPJS, za delovno dobo v javnem 
sektorju, pri čemer se upošteva tudi delovna doba v teh subjektih v SFRJ, v institucijah EU ter 
v mednarodnih organizacijah, če je bil javni uslužbenec na delo tja napoten.  

2. Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu 
po izpolnitvi pogojev.  Jubilejna nagrada je torej vezana na jubilej in se, ob izpolnitvi pogojev, 
ob njem tudi izplača. Pravna podlaga za izplačilo jubilejne nagrade, kot jo določajo ZUJF in 
citirani aneksi, je podana v ZUJF-u, ki se za citirano določbo uporablja od 1. 6. 2012, in v 
citiranih aneksih h kolektivnim pogodbam, ki se tudi uporabljajo od 1. 6. 2012. Zaradi 
navedenega, določbe te pravne podlage (ZUJF in aneksi) ni možno uporabiti za jubilej, ki bi 
nastal pred 1. 6. 2012, ker pred 1. 6. 2012 ni bila podana pravna podlaga za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za pridobitev jubilejne nagrade za delovno dobo v javnem sektorju. 

 
Ministrstva prosimo, da z vsebino tega pojasnila seznanijo proračunske uporabnike iz njihove 
pristojnosti. 
 
 
S spoštovanjem, 
 

Dr. Senko Pličanič 
                                    minister 
 
 
 


