
Datum: 24.4.2020

Naknadni pristop KSS k podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki

Sloveniji

Konfederacija slovenskih sindiaktov - KSS je naknadno pristopila k Aneksu h Kolektivni pogodbi za

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), o čemer je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti 20. aprila 2020 izdalo Potrdilo št. 02047-18/2005-41 o naknadnem pristopu. S tem so pričeli

veljati tudi pravni učinki pristopa k navedenemu aneksu, pri čemer od dne 20.4.2020 dalje tudi za člane KSS

veljajo tri pomembne spremembe: 

 

● 20% višje jubilejne nagrade za dopolnjenih 10, 20 oz. 30 let zaposlitve v javnem sektorju,

● 20% višji znesek izplačila solidarnostne pomoči in

● 30% višji cenzus za solidarnostne pomoči.
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Jubilejna nagrada

Zaposleni v javnem sektorju so upravičeni do izplačila jubilejne nagrade ob dopolnjenih 10, 20 ali 30 letih

zaposlitve v javnem sektorju. Upošteva se delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v

javnem sektorju. Do jubilejne nagrade je javni uslužbenec upravičen, če je za posamezni jubilej v javnem sektorju

še ni prejel. Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po

izpolnitvi pogojev.

Že navedeni Aneks h KPND določa upravičenost do izplačila  20% višje jubilejne nagrade za člane sindikatov

, podpisnikov aneksa. Na podlagi tega bodo člani KSS v bodoče prejemali višjo jubilejno nagrado, v višini kot je

prikazano v spodnji tabeli: 

 

Jubilej Splošno izplačilo Za člane Konfederacije slovenskih sindikatov

Izplačilo Razlika v izplačilu

10 let 288,76 € 346,51 € + 57,75 €

20 let 433,13 € 519,77 € + 86,64 €

30 let 577,51 € 693,01 € + 115,50 €

V skladu s 4. členom Aneksa KPND, zahtevo za izplačilo višje jubilejne nagrade vloži sindikat, na predlog člana

. Predlog za vložitev zahteve lahko posamezen član KSS poda preko elektronskega naslova info@konfederacijasindikatov.si . Predlog mora vsebovati ime in priimek, davčno številko člana ter število dopolnjenih let zaposlitve v javnem sektorju za jubilej z datumom izpolnitve, torej 10, 20 ali 30 let. KSS bo na podlagi podanega predloga člana sprožil ustrezen postopek pri delodajalcu za izplačilo. 

 

Solidarnostna pomoč

Višina solidarnostne pomoči za vse javne uslužbence je  577,51 € . Aneks h KPND v 6. členu glede solidarnostne

pomoči pa določa, da članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada  za 20 odstotkov višja 

solidarnostna pomoč, torej v višini 693,01 €.

Splošno za vse javne uslužbence velja, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen, če njegova osnovna

plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine  100 odstotkov minimalne plače

( 940,58 €  oz. največ  20 plačni razred ), za člane reprezentativnega sindikata podpisnika aneksa pa 

130 odstotkov minimalne plače (1.222,76 € oz. največ 27 plačni razred).

V primeru  požara oz. druge naravne nesreče omejitve glede višine plače  (cenzus) za upravičenost do

solidarnostne pomoči ne veljajo.

V skladu s 4. členom Aneksa KPND zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči  vloži sindikat , na 

predlog člana . Predlog za izplačilo solidarnostne pomoči član KSS-ju poda po pošti ali lažje preko elektronskega

naslova  info@konfederacijasindikatov.si . Predlog mora vsebovati ime in priimek člana, davčno številko ter

potrebna dokazila nesreče (požar ipd.). ksS bo na podlagi podanega predloga člana sprožil ustrezen postopek pri

delodajalcu za izplačilo višje solidarnostne pomoči.

V roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog, mora SVS

za člana po predlogu podati vlogo za izplačilo višje solidarnostne pomoči.

 

Jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč

Vlogo za izplačilo višje solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade  vloži sindikat na predlog člana. Da sindikat to

naredi, pa mora  od člana prejetI predlog  za višje izplačilo in to  pravočasno , predvsem pravočasno za

solidarnostno pomoč pri elementarnih nesrečah zaradi zastaralnega roka 60 dni, vse ostale postopke do izplačila

pa izpelje KSS.

Navodila članom v zvezi z opisanim bodo v bodoče na spletni strani KSS pod Obrazci in navodila, posebej za

jubilejno nagrado in solidarnostno pomoč na spletnih naslovih:

https://www.konfederacijasindikatov.si/obrazci-in-navodila/jubilejna-nagrada/

https://www.konfederacijasindikatov.si/obrazci-in-navodila/solidarnostna-pomoc/
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Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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