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Zadeva: Zahteva za izplačilo solidarnostne pomoči članom SVS zaradi 
elementarne nesreče epidemije po četrti alineji 4. točke 40. člena 
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – odgovor 

Zveza: Vaš dopis z dne 14. 9. 2020 (št. IRDG 1005-222/2020-3800)

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim podajate zahtevo za izplačilo solidarnostne 
pomoči vsem članom Sindikata vojakov Slovenije (SVS) zaradi elementarne nesreče, epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena v Republiki Sloveniji 12. 
marca z Odredbo ministra za zdravje (Uradni list RS, št. 19/20). Nadalje pojasnjujete, da 
solidarnostno pomoč za vaše člane zahtevate z namenom, kot je opredeljeno v KPND, da 
delavec (vaši člani) lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Epidemija COVID-19 
po vašem mnenju nedvomno sodi med dogodke, na katere delavec nima vpliva, oz. se ni 
zgodila po njegovi volji, kar je imelo za posledico mnoge težave delavcev – vaših članov in 
njihovih družin.

Uvodoma pojasnjujemo, da smo vas z dopisom, št. 1005-162/2020-7 z dne 20. 5. 2020, 
seznanili z mnenjem Ministrstva za javno upravo, št. 007-267/2020-1 z dne 15. 5. 2020, iz 
katerega med drugim izhaja, da določbe KPND ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne 
pomoči zaradi razglašene epidemije COVID-19 vsem javnim uslužbencem, brez ugotovitve, da 
je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter 
škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi. Na podlagi navedenega je Ministrstvo 
za obrambo posamično obravnavalo oziroma presojalo vsako prejeto vlogo oziroma zahtevo 
delavca, ki je zaprosil za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije COVID-19 
ter mu o pravici do izplačila izdalo ustrezen individualni delovnopravni akt.

Obenem vas obveščamo, da pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani poteka kolektivni 
spor zaradi kršitve kolektivne pogodbe – plačila solidarnostne pomoči, v katerem je predlagatelj 
vložil po vsebini enako zahtevo za plačilo solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije 
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COVID-19. O odločitvi sodišča, ki bo izdana brez razpisane glavne obravnave in jo zato 
pričakujemo v kratkem, boste obveščeni. 

S spoštovanjem,

   Uroš Lampret
državni sekretar

Poslano:
– naslovniku na e-naslov;
– SGS/PS/SKZ (v seznanitev);
– GŠSV (v seznanitev).
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