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Seznanitev pripadnikov SV s stališčem SVS glede predloga Generalštaba SV 

k dopolnjevanju vlog za solidarnostno pomoč zaradi epidemije in 
poziv k podaji predlogov SVS-ju vsem, ki nam predloga za izplačilo višje 

solidarnostne pomoči še niste podali 
 

 

Sindikat vojakov Slovenije - SVS je v svojih predhodnih objavah že pojasnil kakšna je pravna 
podlaga za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi epidemije. Stališče SVS se, zaradi 14. maja 
sprejetega Sklepa Vlade RS in pojasnil Ministrstva za javno upravo, ni spremenilo in menimo, 
da podanih zahtev preko SVS in samostojno danih vlog ni potrebno dopolnjevati, vsak 
posameznik pa svojo vlogo lahko dopolni sam v kolikor oceni, da je to potrebno. Dodatno lahko 
pojasnimo, da je za razlago kolektivne pogodbe pristojna komisija za njeno razlago, ki je leta 
2000 ta člen že razložila. Določbe kolektivne pogodbe in njihova razlaga komisije pa je 
zavezujoča za presojo utemeljenosti upravičenosti do solidarnostne pomoči, ne glede na sprejet 
sklep vlade in pojasnila Ministrstva za javno upravo.  
 
Sklep vlade predstavlja enostransko tolmačenje kolektivne pogodbe, s katerim pa se v SVS ne 
strinjamo, ker ni skladen s kolektivno pogodbo in njeno razlago, ki določata, da je podlaga za 
izplačilo solidarnostne pomoči obstoj dogodka navedenega med alinejami 39. člena Kolektivne 
pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS (KPND). V primeru epidemije gre za v četrti alineji 
navedeno elementarno nesrečo, ker je epidemija naravna nesreča. V SVS ugotavljamo, da je 
prišlo do kolektivnega spora, o katerem bo moralo odločiti delovno sodišče na predlog SVS 
(kolektivni spor = tožba). 
 
Za vse pripadnike, okrog 1.000 pripadnikov, ki ste SVS-ju podali predlog za izplačilo 20% višje 
solidarnostne pomoči, je bila zahteva posredovana na Ministrstvo za obrambo, za tiste, ki ste 
predlog podali po 11. maju pa še bo podana v naslednjih dneh, s tem pa je podana tudi vloga 
za izplačilo za vsakega posameznika. V kolikor se odločite za dopolnitev vaše vloge, kot 
predlaga GŠSV, s pojasnilom o prizadetosti pripadnika in njegovega premoženja, težavah in 
povzročeni škodi, jo naslovite na GŠSV, SK J-1, Vojkova 55, 1000 Ljubljana. Vlogo, če se za to 
odločite, dopolnite sami, SVS jih glede na obrazloženo stališče ne bo dopolnjeval, ker bo šel v 
tožbo za vse člane v primeru, da višje solidarnostne pomoči članom ne bodo izplačane. 
 
Kot je predhodno in zgoraj pojasnjeno, v SVS menimo, da vlog ni potrebno dopolnjevati, saj je 
dokaz o obstoju epidemije Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni. Dogodek 
epidemija pa je v KPJS določen kot razlog za izplačilo solidarnostne pomoči. V kolikor do izplačil 
ne bo prišlo, bo SVS sprožil kolektivni spor na delovnem sodišču za vse člane, ki so podali 
predlog SVS-ju, na kar morebitne podane dopolnitve vlog ne bodo vplivale. 
 
Pozivamo vse člane SVS in pripadnike SV, ki nam predloga za izplačilo še niste podali, da to 
storite čim prej in si s tem zagotovite sodno varstvo v kolektivnem sporu in izplačilo 20% 
višje solidarnostne pomoči. Vse pripadnike, ki še niso naši člani in so sami podali vlogo za 
solidarnostno pomoč, enako pozivamo, da si z včlanitvijo v SVS zagotovijo sodno varstvo v 
kolektivnem sporu in izplačilo 20% višje solidarnostne pomoči. V predlogu za višjo solidarnostno 
pomoč pa vpišite, da ste vlogo sami že podali. Tudi Generalštab poziva vse pripadnike k 
podaji vlog ne glede na 60 dnevni rok, ki se je iztekel 11. maja. Pozivanje Generalštaba k 
vlaganju zahtevkov vseh pripadnikov lahko razumemo tako, da se 60 dnevni rok ne bo 
upošteval. Kolektivni spor (tožba) bo vložen takoj ko in če do izplačila solidarnostnih pomoči 
članom pri plači ne bo prišlo, vložen pa bo le za člane SVS, ker za druge pripadnike SV nimamo 
pooblastila. 
 
Povezava: Jasna navodila za podajo predloga za izplačilo višje solidarnostne pomoči 

https://www.sindikatvojakov.si/jasna-navodila-za-podajo-predloga-za-izplacilo-visje-solidarnostne-pomoci/

