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ZADEVA: Solidarnostna pomoč – smrt očeta
ZVEZA: Vaš e-dopis z dne 24.2.2010
Prejeli smo vaše e-vprašanje z dne 24.2.2010, ki se nanaša na solidarnostno pomoč v primeru smrti
očeta.
1. Za delavce v državnih organih se, glede ugotavljanja pogojev in uveljavljanja pravice do
solidarnostne pomoči, uporablja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 34/93, 3/98 in aneksi Uradni list RS, št. 12/94, 59/94,
80/94, 64/95, 37/97, 3/98, 39/99, 99/01 in 73/03, v nadaljevanju : KPND), ki v 4. točki 40. člena
določa, da delavcu, oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v naslednjih primerih:
-

smrt delavca ali ožjega družinskega člana,
težja invalidnost,
daljša bolezen,
elementarne nesreče ali požari.

V 1. točki Razlage kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 81/2000) je določeno, da je do solidarnostne pomoči po prvi alinei 4. točke 40. člena kolektivne
pogodbe za negospodarske dejavnosti (torej ob smrti delavca ali ožjega družinskega člana) upravičen
delavec v primeru smrti ožjega družinskega člana. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega
člana razumejo člani, kot jo razume zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih: zakonca,
tudi izvenzakonska partnerja, in otroci, tudi izvenzakonski ter posvojenci, ki jih je delavec po
zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko preživljal.
2. Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače ureja Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni
list RS, št. Stari 15/90, stari 5/91, stari 18/91, stari 22/91, I 2/91, 4/93, 13/93, 18/94, 41/94, 70/97,
87/97, 38/99, 56/02) v 41. členu. V drugi alineji tega člena je določeno, da imajo javni uslužbenci
pravico do odsotnosti z dela 3 dni, zaradi smrti ožjega družinskega člana.
V primeru priznanja pravice treh dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače ob smrti ožjega
družinskega člana, uporabljamo zavezujočo razlago druge alinee 29. člena KPND (Ur.l.RS, št.
19/02) po kateri štejejo za ožjega družinskega člana zakonec, izvenzakonski partner, otroci, tudi
izvenzakonski ter posvojenci in starši delavca.
Iz navedenega izhaja, da vama z bratom za primer smrti očeta ne pripada solidarnostna pomoč,
skladno s KPND in Razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(starši v tem primeru ne spadajo v pojem ožjega družinskega člana). Pripada pa vama pravica do treh
dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače, zaradi smrti očeta (razlaga druge alinee 29. člena KPND).
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