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Poziv članom SVS k podaji predloga za izplačilo 

 

višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19 
 

 

Pozivamo vse člane in pripadnike SV ter zaposlene v upravnem delu Ministrstva za obrambo, 
da podajo SVS-ju predlog za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19. 
Višina plače v primeru elementarne nesreče - epidemije ni pomembna, do višje solidarnostne 
pomoči so upravičeni vsi, kot je pojasnjeno spodaj v pojasnilih. 

Kot smo v objavi dne 24. aprila že pojasnili, smo v SVS prepričani (v povezavi spodaj je 
Pojasnilo SVS), da javnim uslužbencem in njihovim družinam zaradi epidemije Covid-19 
pripada solidarnostna pomoč po 40. členu Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - 
KPND. O tem smo že obvestili Ministrstvo za obrambo, ki je naš dopis posredovalo na 
Ministrstvo za javno upravo, več v objavi: Izplačilo solidarnostne pomoči zaradi naravne nesreče 
- epidemije. Od ministrstev za obrambo in javno upravo do sedaj nismo prejeli odgovorov na 
naša vprašanja v zvezi z izplačili. 

Ker KPND določa rok 60 dni za podajo zahtevka za izplačilo od zmožnosti vložitve zahtevka, 
smo se v SVS odločili za ta poziv. V SVS menimo, da zastaralni rok še ni začel teči, saj 
epidemija še traja, vendar lahko pride do razlage, da je rok pričel teči s prvim dnem razglasitve 
epidemije,  zaradi tega bomo zahtevke za člane vložili glede na določen rok. Epidemija je bila 
razglašena 12. marca, rok za vložitev zahtevka se izteče 11. maja. Po 11. maju bo rok za podajo 
zahtevkov potekel in javni uslužbenci, ki ne bodo vložili zahteve za izplačilo ne bodo dobili višje 
solidarnostne pomoči. Zato bo SVS na podlagi predlogov članov podal zahtevo za izplačilo višje 
solidarnostne pomoči do 11. maja za vse člane, za katere bomo predlog prejeli do 9. maja. 

Člani SVS so upravičeni do 20% višje solidarnostne pomoči (s KPND je določena višina 
solidarnostne pomoči, ki z 20% znaša 693,01 EUR), če zahtevek vloži SVS na predlog člana. 
V SVS ne moremo več čakati na odgovore ministrstev, ker za naše člane lahko zamudimo rok 
za izplačilo 20% višje solidarnostne pomoči, zato smo se odločili, da pričnemo z zbiranjem 
predlogov za izplačilo, ki so osnova za izplačilo višje solidarnostne pomoči. Zaposleni v 
Slovenski vojski in na obrambnem ministrstvu, ki še niso člani SVS in želijo podati predlog za 
izplačilo, se naj pred (ali vzporedno) podajanjem predloga včlanijo. Pristopna izjava se lahko 
skenirana pošlje na info@sindikatvojakov.si ali s pošto na naslov SVS, p.p. 56, 2310 Slovenska 
Bistrica. Pristopna izjava je v povezavi: izjava. Za podajo predloga SVS-ju član le izpolni 
pripravljeno e-poštno sporočilo – predlog, vse ostalo uredi SVS, in nam ga z e-pošto pošlje. 
Pripravljen predlog v obliki e-poštnega sporočila je v povezavi: 

Predlog za izplačilo višje solidarnostne pomoči 

 

Priloga: Pojasnilo SVS o upravičenosti do solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19 
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