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Jasna navodila za podajo predloga za izplačilo višje solidarnostne pomoči in opozorilo

Zaradi velikega interesa po objavi poziva KSS k podaji predlogov za izpla?ilo višje solidarrnostne
pomo?i zaposlenih v javnem sektorju, ter mnogih vprašanj, predvsem tistih, ki ne uporabljajo e-pošte,
podajamo jasna navodila za podajo predloga KSS-ju in objavljamo obrazec ter opozorilo.

Ponovno poudarjamo, da za izpla?ilo solidarnostne pomo?i zaradi elementarne nesre?e višina pla?e
ni omejitev, po kolektivni pogodbi pripada vsem.

Za tiste, ki ne uporabljajo odjemalcev e-pošte (Outlook, Thunderbird, ipd.) ali e-pošte sploh, smo
pripravili obrazec v pdf obliki za podajo predloga, ki nam ga skeniranega pošljete po e-pošti
(podpisanega lahko pošlje tudi kdo drug) ali z navadno pošto.

Obrazec v pdf obliki, v povezavi:  OBRAZEC - Predlog za višjo solidarnostno pomo? zaradi
epidemije

Najhitreje podate predlog s pomo?jo pripravljenega e-poštnega sporo?ila ( imeti  morate odjemalec
e-pošte), ki ga izpolnite in pošjete po e-pošti, v povezavi:

Pripravljeno e-poštno sporo?ilo: Predlog za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije

OPOZARJAMO

Vlogo za izplačilo višje solidarnostne pomoči lahko na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti

poda le sindikat na predlog člana

 Z e-pošto so zaokrožili razni obrazci za podajo vloge za izpla?ilo višje solidarnostne pomo?i s pozivi, da
vlogo delodajalcu pošljejo zaposleni sami. Opozarjamo na tretji odstavek 6. ?lena Kolektivne pogodbe
za negospodarske dejavnosti (v povezavi:  Uradni list RS, št. 46/2013 ), ki dolo?a, da vlogo za višjo
solidarnostno pomo? (iz prvega odstavka) lahko poda le sindikat:

" (3) Zahtevo za izpla?ilo solidarnostne pomo?i iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog ?lana, v
roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravi?enec zmožen vložiti predlog. " 

V našem pozivu smo to že pojasnili. Tokrat opozarjamo z namenom, da ne nasedate zavajanjem in
sami podajate vloge . S podajo predloga KSS-ju zaradi epidemije v dolo?enem 60 dnevnem roku do
11. maja (KSS-ju do 9. maja), boste deležni tudi morebitnega potrebnega  sodnega varstva v
kolektivnem sporu , ?e do dolžnega izpla?ila ne bo prišlo po podaji zahteve KSS-ja delodajalcem za
naše ?lane. ?e do izpla?ila ne bo prišlo, bo KSS za svoje ?lane na delovnem sodiš?u vložil tožbo zaradi
kršitev kolektivne pogodbe - kolektivni spor. S podajo predloga KSS-ju in zaradi morebitne tožbe ?lani
ne bodo imeli nobenih stroškov.

Zaposleni v javnem sektorju, ki še niso člani KSS in želijo podati predlog za izplačilo, se naj pred (ali vzporedno)

podajanjem predloga včlanijo. Najhitreje se je včlaniti preko spleta, v povezavi: Spletna včlanitev v KSS

 ali z izpolnitvijo pristopne izjave, v povezavi:  izjava , ki se pošlje s pošto na naslov KSS  ali skenirana na 

info@konfederacijasindikatov.si. 

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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PRILOGA 1: OBRAZEC Predlog za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije

PRILOGA 2: Pristopna izjava KSS.
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