
 

A N E K S  
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 

1. člen 

Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju plač, 
povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za  uravnoteženje javnih financ za obdobje od 
1. junija 2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 10.5.2012. 

2. člen 
(določitev pogojev in višina) 

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov javnih uslužbencev  iz Kolektivne  pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije  (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 77/07, 
60/08, 75/08, 89/08, 83/10 - sklep o odpovedi, 89/10 - sklep o preklicu odpovedi in 107/11), 
ki se nanašajo na: 
1. regres za prehrano 
2. nadomestilo za ločeno življenje 
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi in v tujini 
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila 
6. jubilejno nagrado 
7. solidarnostno pomoč 
8. odpravnino ob upokojitvi 
9. usklajevanje višin zneskov 
se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
prejemkov za javne uslužbence uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom 
ni drugače določeno. 

3. člen  
(prenehal veljati) 

4. člen 
(nadomestilo za ločeno življenje) 

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužbencu, ki je razporejen na 
delo več kot 70 kilometrov izven kraja bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje 
družine, izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja družina je zakonec, 
zunajzakonski partner in otroci in posvojenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan 
preživljati in jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane istospolne 
partnerske skupnosti. 

(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 eurov. 

5. člen 
(prenehal veljati) 
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6. člen 
(prenehal veljati) 

7. člen 
(prenehal veljati) 

8. člen 
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju) 

(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na službenem potovanju, na 
katerega je javni uslužbenec napoten z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem 
besedilu: potni nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega je napoten 
javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o 
zaposlitvi opravlja delo.  

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo: 
- stroški javnega prevoza, 
- dnevnica kot povračilo stroškov prehrane, 
- kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena uporaba lastnega avtomobila, 
- parkirnina, 
- stroški prenočevanja in 
- drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem potovanju in z izkazanim 

računom. 

(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega potovanja pravico do 
akontacije stroškov za službeno potovanje, razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni 
predpisi. 

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino se izplačujejo v skladu z 
uredbo, ki ureja službena potovanja v tujino. 

9. člen 
(prenehal veljati) 

10. člen 
(prenehal veljati) 

11. člen 
(stroški prenočevanja) 

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem znesku po priloženem 
računu za prenočevanje, ki ga je predhodno odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se 
delavcu povrnejo tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki predstavlja 30 % 
vrednosti dnevnice.  

12. člen 
(prenehal veljati) 

13. člen 

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1846#14. člen
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1846#14. člen
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1846#14. člen
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1846#14. člen
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3878#14. člen


 

(solidarnostna pomoč) 

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v 
višini 577,51 EUR v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi. 

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec,če njegova 
osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 
minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo. 

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 
60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.   

14. člen 
(prenehal veljati) 

15. člen 
(prenehal veljati) 

16. člen 
(nova pogajanja) 

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja o možnosti vrnitve 
posameznih pravic na raven pred znižanjem. 

17. člen 
(veljavnost) 

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je 
bil uveljavljen zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ. 
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