
Datum: 27.12.2020

Poziv članom in javnim uslužbencem k podaji predloga za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi drugega

vala epidemije Covid-19
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Kot smo pozvali v prvem valu epidemije Covid-19 k vlaganju predlogov za višjo solidarnostno pomo?,
ponovno pozivamo ?lane KSS in vse javne uslužbence  k podaji predlogov, tokrat zaradi drugega
vala.

Solidarnostno pomo? iz istega razloga lahko vsak prejme enkrat letno, zato je za letos vlogo potrebno
podati še v tem letu za izpla?ilo za leto 2020. ?lanom, za katere smo v prvem valu že podali vlogo,
predloga ni potrebno ponovno pošiljati. Pozivamo le ?lane in javne uslužbence, ki nam predloga
 in mi vloge za njih še nismo dali v prvem valu.

Objavljen poziv in navodila po prvem valu še vedno veljajo, zato javni uslužbenci, ki se odlo?ite za
podajo predloga KSS-ju za izpla?ilo višje solidarnostne pomo?i sledite navodilom v povezavi: 
Jasna navodila za podajo predloga za izpla?ilo višje solidarnostne pomo?i in opozorilo
 
?lane KSS smo že obveš?ali o sproženih kolektivnih sporih (kolektivni tožbi za ?lane KSS) na
Delovnem in socialnem sodiš?u, ker vsi delodajalci solidarnostne pomo?i ?lanom KSS niso izpla?ali.
Prva stran dveh primerov tožb in odgovorov na tožbi sta v povezavah spodaj.
 
V povezavi spodaj je tudi sklep v primeru izpla?ila višje solidarnostne pomo?i ?lanu KSS / SORS –
Sindikata ob?inskih redarjev Slovenije.  Do obravnav na sodiš?u bi verjetno že prišlo, a žal so sodiš?a
zaprta (razen za nujne zadeve) in bo potrebno na sodbe še po?akati. Obravnave in sodbe pri?akujemo
takoj po koncu epidemije ali še prej, saj se država odpoveduje glavnim obravnavam z namenom, da se
do sodbe pride hitro. V pozitivno sodbo smo v KSS prepri?ani, kot smo že pojasnjevali v objavah,
predvsem pa zaradi na?ela enakega pla?ila za enako delo in izpla?il višjih solidarnostnih pomo?i
nekaterim javnim uslužbencem, kot v spodaj objavljenem primeru sklepa, ki je tudi eden od dokazov v
tožbah.

Za vse, ki boste poslali predlog na KSS  do četrtka 31. decembra do 12:00 ure,  bomo še letos vašemu
delodajalcu poslali zahtevo za izpla?ilo višje solidarnostne pomo?i in boste vklju?eni v kolektivni spor –
tožbo.
 
Izsek izreka sklepa redarju:
       

Edina pravilna utemeljitev izpla?ila iz pravnomo?nega sklepa je, izsek obrazložitve sklepa:

     

O poteku postopkov na delovnem sodiš?u bomo ?lane KSS redno in sproti obveš?ali.

Ve? o vsebinah poziva in njegovi utemeljenosti si lahko pogledate v preteklih objavah KSS o višji
solidarnostni pomo?i, v povezavah:

27.4.    -  Poziv javnim uslužbencem k podaji predloga za izpla?ilo višje solidarnostne pomo?i
zaradi epidemije Covid-19 

29.4.    -  Jasna navodila za podajo predloga za izpla?ilo višje solidarnostne pomo?i in opozorilo

17.5.    -  ?lanom KSS na pozive delodajalcev k dopolnitvi vlog za solidarnostno pomo? zaradi
epidemije Covid-19 ni potrebno odgovarjati

12.5.    -   V?eraj je KSS v roku odposlala zahtevo za ve? sto ?lanov za izpla?ilo višje
solidarnostne pomo?i, pojasnila MJU in KSS
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Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Primer izplačila višje solidarnostne pomoči javnemu uslužbencu brez dopolnjevanja vloge

PRILOGA 2: Kolektivni spor za člane KSS - SVS za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19 -

prva stran

PRILOGA 3: Odgovor MORS na tožbo KSS - SVS z dne 23. oktober 2020 - prva stran

PRILOGA 4: SORS, Tožba zoper Skupno občinsko upravo za višjo solidarnostno pomoč članom - prva stran

PRILOGA 5: Odgovor na tožbo za višjo solidarnostno pomoč članom KSS - SORS Skupne občinske uprave - prva

stran
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