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Datum: 16. januar 2019 

Vlada Republike Slovenije 

Marjan Šarec, predsednik 

 

Zadeva: Zahteva in poziv KSS k izplačevanju višjih solidarnostnih pomoči in jubilejnih nagrad 
 

Zveza: Sodba DSSI Pd 1674/2017 in Sodba VDSS Pdp 414/2018 

 

Spoštovani. 

 

Na podlagi priloženih, v zvezi navedenih sodb, vam podajamo zahtevo za izplačevanje solidarnostnih 

pomoči in jubilejnih nagrad članom KSS in članom njenih sindikatov: SVS, SPUKC, SFRU-J in SORS. 

 

Zahtevamo, da upravičenim članom uvodoma navedenih sindikatov za obdobje od uveljavitve Aneksa 

h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list št. 46/2013), od 1.junija 2013, izplačate: 
 

− za 20% višje solidarnostne pomoči po 6. členu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske 

dejavnosti (Ur. l. RS 46/2013), vsem s plačo med 100% in 130% minimalne plače v mesecu primera, 

brez podajanja posebnih zahtev za posameznike, kot izhaja iz sodb; 
 

− razliko v višini 20% solidarnostne pomoči, na podlagi prvega odstavka 6. člena Aneksa h Kolektivni 

pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS 46/2013) vsem, ki so že prejeli solidarnostno 

pomoč; 
 

− razliko 20% od že izplačanih jubilejnih nagrad na podlagi 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za 

negospodarske dejavnosti (Uradni list št. 46/2013). 

 

Zahtevamo tudi, da v bodoče, na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 

(Ur. l. RS 46/2013), izplačujete članom KSS in njenih sindikatov, določeno v istem aneksu, 20% višje 

jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči v skladu z v tem aneksu določenimi pogoji za člane 

reprezentativnega sindikata, podpisnike aneksa.  

 

Vse navedeno zahtevamo, ker vsebinsko to izhaja iz priloženih v zvezi navedenih sodb za člana SVS in 

ker gre za denarne terjatve ter zaradi nezakonite dosedanje prakse. Kot velja za člana SVS, vsebinsko 

velja za vse javne uslužbence, kot izhaja iz pravnomočne Sodbe Pdp 414/2018 Višjega delovnega in 

socialnega sodišča. Sodišče je v obrazložitvah zapisalo, da določeno v kolektivnih pogodbah velja za 

vse delavce, saj sindikati podpisniki zastopajo reprezentativno vse delavce in da ni dopustno več pravic 

vezati na članstvo v sindikatu, ki je podpisnik  aneksa. 

 

Kot reprezentativna konfederacija za območje države, vas pozivamo, da kot zahtevamo za naše člane 

tukaj, izvedete za vse javne uslužbence, saj jih bomo v nasprotnem pozvali k uveljavljanju svojih pravic 

z množičnim vlaganjem tožb zaradi nezakonitega razlikovanja delavcev na podlagi članstva v sindikatu, 

kar je po 6. členu Zakona o delovnih razmerjih diskriminatorno. 

 

S spoštovanjem, 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku; 

– članom Vlade RS. 

 

Obveščanje članov in zainteresiranih z objavo na spletu. 


		2019-01-16T09:08:18+0100
	Gvido Novak




