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Pojasnilo KSS o upravičenosti do višje solidarnostne pomoči 
 

našim članom zaradi naravne nesreče epidemije Covid-19 
  

 
Dne 12. 3. 2020 je bila razglašena epidemija z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. 
  
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti – KPND (Uradni list RS/I, št. 18/1991) v četrtem 
odstavku 40. člena določa, da delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč, med 
drugim tudi zaradi elementarne nesreče. 
  
Razlaga KPND (Uradni list RS, št. 81/2000), ki je za delodajalce zavezujoča, v četrti točki določa, 
da je solidarnostna pomoč po 4. točki 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti 
vezana na s kolektivno pogodbo določen dogodek in se izplača z namenom, da delavec lažje 
premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu 
solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev, določenih s 4. točko 40. člena 
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. 
  
Nazadnje je na novo uredil solidarnostno pomoč Aneks h KPND (Uradni list RS, št. 40/2012), ki v 
13. členu določa, v prvem odstavku, da je delodajalec dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi, 
in v drugem odstavku, da v primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo (glede višine 
plače), ter v tretjem odstavku, da javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne 
pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti. 
  
Aneks h KPND (Uradni list RS, št. 46/2013) v prvem odstavku 6. člena določa, da članu 
reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna 
pomoč. Drugi odstavek istega člena določa, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen član 
reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V 
primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo (glede višine plače). 
 
Tretji odstavek istega člena določa, da zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega 
odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, 
ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog. 
  
Predpis s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) 
v 2. točki prvega odstavka 8. člena določa, da je med drugim naravna nesreča množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni. 
  
Iz vsega navedenega izhaja, da vsem članom KSS (brez omejitve višine plače), zaposlenim v 
javnem sektorju, in njihovim družinam, pripada za 20% višja solidarnostna pomoč zaradi 
elementarne (naravne) nesreče množičnega pojava nalezljive človeške bolezni epidemije Covid-19 
v višini 693.01 EUR, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Do višje 
solidarnostne pomoči je upravičen član KSS, če poda predlog KSS-ju in na podlagi predloga 
KSS poda zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči v roku 60 dni od zmožnosti podaje 
zahteve. V primeru epidemije Covid-19 v roku 60 dni od razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji 
12. marca, torej do 11. maja 2020. 


