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Naknadni pristop Sindikata vojakov Slovenije k podpisu Aneksa h 

Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS 
 

 

Sindikat vojakov Slovenije - SVS je naknadno pristopil 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. 02047-18/2005-42 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 SVS 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.  

 

Pojasnilo o naknadnem pristopu SVS k Aneksu h KPND in razlogih za takšno odločitev 

Podlaga za opisana višja izplačila je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 46/13), ki temelji na 224. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). 

SVS je nasprotoval sprejemu določb v Zakonu o delovnih razmerjih, da se s kolektivnimi 
pogodbami za člane sindikatov podpisnikov lahko določi kakšna ugodnost več kot za druge 
zaposlene pri istem delodajalcu.  SVS je nasprotoval tudi Aneksu h KPND, ki za člane določa 
nekaj več, nasprotoval predvsem zaradi neenake obravnave vseh zaposlenih in zaradi načina 
ter okoliščin sklenitve Aneks h KPND, ki je javne uslužbence prikrajšal na več področjih, 
najbolj boleče je bilo nižanje plač. Pogojevanje podpisa Aneks h KPND, ki je občutno 
zmanjšal več pravic iz delovnega razmerja, v zameno za minimalne bonitete je bilo za nas 
nesprejemljivo takrat in je tudi še danes.  

Več drugih sindikatov in SVS so na Ustavno sodišče RS vložili zahtevo za oceno ustavnosti 
224. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki članom sindikatov omogoča višje pravice kot 
zaposlenim, ki niso člani in sicer iz razloga diskriminacije zaposlenih zaradi (ne)članstva v 
sindikatu. Ustavno sodišče je 10. 3. 2016 izdalo sklep, da se predlog za oceno ustavnosti 
zavrže, ker predlagatelji niso izkazali pravnega interesa oziroma je Ustavno sodišče odločilo, 
da sploh ni bilo izkazanega oškodovanja članstva, kar je predpogoj za vložitev zahteve. 

Ustavno sodišče po 3 letih sploh ni vsebinsko odločalo o neustavnosti takšne ureditve, temveč 
je le ugotovilo odsotnost pravnega interesa reprezentativnih sindikatov oz. odločilo, da ni bilo 
oškodovanja članstva. 

Poudarjamo, da se z odločitvijo Ustavnega sodišča RS nikakor ne strinjamo, saj o zahtevi 
ni vsebinsko presodilo, vendar sodno odločitev spoštujemo. 



Po zavrženju je član SVS uspel v individualni tožbi na delovnem sodišču in na višjem delovnem 
sodišču. Zoper sodbo višjega sodišča je država sprožila revizijo in uspela, sodba je bila 
razveljavljena. Spomnimo naj, da so takratno odločitev Vrhovnega sodišča ostali sindikati 
razglašali za svojo veliko zmago, čeprav je v sodnem postopku delavec proti delodajalcu uspelo 
slednjemu. Še danes ne razumemo veselja sindikatov ob zmagi delodajalca nad delavcem. 
Član SVS je po revizijski odločitvi Vrhovnega sodišča zoper to odločitev podal pritožbo na 
Ustavno sodišče. Od vložitve ustavne pritožbe je minilo več kot leto dni in zaradi epidemije 
odločitve v SVS še ne pričakujemo hitro, to je bil tudi eden od glavnih razlogov za naknaden 
pristop k spornemu Aneksu h KPND. Razlog za pristop je tudi, da je SVS v kolektivnih in 
individualnih pravdnih postopkih izrabil vsa pravna sredstva in ker pristop ne bo imel vpliva 
na ustavno pritožbo člana SVS. Pričakujemo, da bodo naši člani po odločitvi Ustavnega 
sodišča prejeli razliko v višini 20% za nazaj, kot smo vlado že pozvali po pravnomočni sodbi 
Višjega sodišča. Pričakujemo tudi, da bo za vse že izplačane jubilejne nagrade in solidarnostne 
pomoči vsem zaposlenim v javnem sektorju izplačana razlika 20%. Do odločitve Ustavnega 
sodišča o pritožbi pa smo z naknadnim pristopom zagotovili enako obravnavo članov SVS 
napram drugim na obrambnem področju delujočim sindikatom. 

Za odločitev o naknadnem pristopu k Aneksu h KPND je bilo pomembno tudi dejstvo, da je večji 
del ukrepov na področju plač iz Aneksa h KPND že prenehal veljati. 

Več o opisanem lahko preberete v povezavah: 

Objava SVS z dne 14.1.2019: 
 

Tudi Višje delovno in socialno sodišče pritrdilo SVS – solidarnostne pomoči in višje jubilejne 
nagrade pripadajo vsem in ne samo članom reprezentativnih sindikatov, podpisnikom 
škodljivih aneksov za javne uslužbence 
 
Objava SVS z dne 16.1.2019: 
 
Podana zahteva za izplačevanje višjih jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči članom SVS 
in poziv k enakemu izplačevanju vsem pripadnikom SV 
 

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 SVS v bodoče prejemali 
višjo jubilejno nagrado, v višini kot je prikazano v spodnji tabeli:  

Jubilej Splošno izplačilo 
Za člane Sindikata vojakov Slovenije 

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 € 

https://www.sindikatvojakov.si/tudi-visje-delovno-in-socialno-sodisce-pritrdilo-svs-solidarnostne-pomoci-in-visje-jubilejne-nagrade-pripadajo-vsem-in-ne-samo-clanom-reprezentativnih-sindikatov-podpisnikom-skodljivih-aneksov-za-javne-usluzbence/
https://www.sindikatvojakov.si/tudi-visje-delovno-in-socialno-sodisce-pritrdilo-svs-solidarnostne-pomoci-in-visje-jubilejne-nagrade-pripadajo-vsem-in-ne-samo-clanom-reprezentativnih-sindikatov-podpisnikom-skodljivih-aneksov-za-javne-usluzbence/
https://www.sindikatvojakov.si/tudi-visje-delovno-in-socialno-sodisce-pritrdilo-svs-solidarnostne-pomoci-in-visje-jubilejne-nagrade-pripadajo-vsem-in-ne-samo-clanom-reprezentativnih-sindikatov-podpisnikom-skodljivih-aneksov-za-javne-usluzbence/
https://www.sindikatvojakov.si/podana-zahteva-za-izplacevanje-visjih-jubilejnih-nagrad-in-solidarnostnih-pomoci-clanom-svs-in-poziv-k-enakemu-izplacevanju-vsem-pripadnikom-sv/
https://www.sindikatvojakov.si/podana-zahteva-za-izplacevanje-visjih-jubilejnih-nagrad-in-solidarnostnih-pomoci-clanom-svs-in-poziv-k-enakemu-izplacevanju-vsem-pripadnikom-sv/


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 SVS poda preko 
elektronskega naslova 20-odstotkov@sindikatvojakov.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. SVS bo na podlagi podanega predloga člana sprožil 
ustrezen postopek pri delodajalcu za izplačilo. Vzorec e-poštnega sporočila s predlogom člana 
je v povezavi: Jubilejna nagrada. 
 

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 SVS-ju poda po 
pošti ali lažje preko elektronskega naslova 20-odstotkov@sindikatvojakov.si. Predlog mora 
vsebovati ime in priimek člana, davčno številko ter potrebna dokazila nesreče (požar ipd.). SVS 
bo na podlagi podanega predloga člana sprožil ustrezen postopek pri delodajalcu za izplačilo 
višje solidarnostne pomoči. Vzorec e-poštnega sporočila s predlogom člana je v povezavi: 
Solidarnostna pomoč. 

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 prejet 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 SVS. 

Navodila članom v zvezi z opisanim bodo v bodoče na spletni strani SVS pod Obrazci in 
navodila, posebej za jubilejno nagrado in solidarnostno pomoč na spletnih naslovih: 

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

https://www.sindikatvojakov.si/obrazci-in-navodila/solidarnostna-pomoc/ 
 

 
Objavljeno na spletni strani SVS 
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