
sindikot centrov zo sociolno delo

Na podlagi 20. 6lena Statuta Sindikata centrov za socialno delo Slovenije S|NCEO7, KSS
Pergam (v nadaljevanju: Sindikat) je Glavni odbor (v nadaljevanju: GO) Sindikata na svoji
redni Seji dne 08.12.2016 dopolnil in sprejel

P RAVILNIK

O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE PO]UOEI

,. SPLOSA'E DOLOABE

l. 6len

S Pravilnikom o dodeljevanju solidarnostnih pomoii (v nadaljevanju Pravilnik) Sindikat doloda
kriterije za oblikovanje sredstev solidarnostne pomodi svojim dlanom ter kriterije in postopke
odobravanja teh pomodi.

2. elen

Sredstva solidarnostne pomo6i dlanom Sindikata se zagotavljajo z letnim finandnim na6rtom
Sindikata. Vi5ina sredstev je odvisna od razpoloZljivih finandnih sredstev in zna5a najve6 10%
letne dlanarine Sindikata v preteklem letu.

Sekretar je pred ugoditvijo vlogi za dodelitev solidarnostne pomodi dol2an pridobiti soglasje
GO, ee bi z ugoditv|o vlogi pri5lo do preseganja zagotovljenih sredstev iz prej5njega odstavka.

3. 6len

Solidarnostne pomodi 6lanom Sindikata se zagotavljajo praviloma kot enkratna denarna
pomod v obdobju dve (2) let

4. Elen

Vi5ina solidarnostne pomodi je enaka znesku denarne socialne pomo6i in je dolodena z
Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).
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t. KRtrERtJt zA DaDELJEVANJE soLtDARNosrNtH Pouoet

5. Clen

Pravico do solidarnostne pomoei imajo praviioma tisti dlani Sindikata, ki so dlani Sindikata
najmanj Sest (6) mesecev od datuma pisne vloge prosilca.

6.6len

Clan Sindikata je upraviden do solidarnostne pomodi v naslednjih primerih:
- 6e postane delovni invalid,
- za das daljse odsotnosti z dela (nad 6 mesecev) zaradi bolezni ali poskodbe za polni

delovni 6as oz. za delovni 6as, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o

zaposlitvi.
- ob elementarnih in drugih nesredah ali po2aru, ki prizadenejo delavca
- smrt o2jega druZinskega elana .

V primeru smrti 6lana Sindikata so do pomodi upravideni njegovi o2ji druZinski dlani (zakonec

oz. zunajzakonski partner; v primeru, da zakonca ali zunajzakonskega partnerja 6lan Sindikata
ni imel, so do pomodi upravideni otroci).

III. POSTOPEK ZA DODELJEVA'VJE SREDSIEY SOL'DAR'VOSTNE POMOEI

7. ilen

o dodeljevanju solidarnostnih pomodi odloda Go, na predlog sekretarja sindikata slNcE07.

8. 6len

Solidarnostno pomod obravnava Sekretar na podlagi > pisne Vloge za dodelitev solidarnostne
pomoii<, katero pripravi 6lan GO.

Prosilec mora vlogo podpisati in jo posredovati v zaprti kuverti na naslov Sindikata. Na kuverti
mora biti vidno oznadeno: >ZA SOLIDARNOSTNO POMOC( in >ZAUPNO - NE ODPIRAJ(
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Ce kuverta ne bo oznaiena na navedeni nadin, Sekretar Sindikata S|NCEO7, ne prevzema
nobene odgovornosti za morebitno izgubo vloge ali njeno odpiranje s strani nepooblasdene
osebe.

V izrednih primerih, ko dlan sindikata ne more izpolniti pisne Vloge iz prvega odstavka tega
dlena (npr. v primeru smrti), lahko pisno zahtevo za dodelitev solidarnostne pomodi odda tudi
sindikalni zaupnik ali oiji druZinski 6lan.

f. ilen

Vlogo mora prosilec oddati v roku trideset (30) koledarskih dni od nastanka razloga iz 5. 6lena
tega pravilnika.

V kolikorje bila vloga oddana po preteku roka iz prejSnjega odstavka, jo lahko komisija vseeno
obravnava, 6e so zamudo povzro6ili objektivni razlogi (dalj5a bolezen, izguba 2e posredovane
vloge, pridobivanje dokumentacije, ... ).

Predlog oz. pisna vloga za dodelitev solidarnostne pomo6i mora vsebovati:

. osnovne podatke o dlanu, dlansko Stevilko, Stevilko njegovega transakcrjskega
raduna

. opis razloga in dejansko stanje,
o dokumentacija, ki dokazuje resnidnost navedb,
. dokazilo o pladani dlanarini za zadryih Sest mesecev,
. dokazila o Ze prejeti solidarnostni pomodi v okviru Sindikata SlNCE07,
. druga dokazila, ki potrjujejo upravidenost predloga

V primeru nepopolne vloge je Sekretar SlNCE0T dolian pozvati prosilca k njeni dopolnitvi.
O dodeljevanju solidarnostne pomodi odloda GO na podlagi pisne vloge 6lana Glavnega
odbora Sindikata S|NCEo7, KSS Pergam najkasneje v petnajstih (30) dneh od prejema
popolne pisne vloge.

GO pooblasti (izvedba postopka, obvesdanje,
prosilca, vodenje evidenc, arhiviranje vlog,..)
Sindikata SlNCE07.

nakazovanje solidarnostnih pomo6i, na radun
za dodelitev solidarnostne pomodi sekretarja

Sekretarje dolzan GO porodati o porabi sredstev in Stevilu vlog, enkrat letno.
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10. ilen

Odobrena solidarnostna pomod v visini iz sklepa o dodelitvi solidarnostne pomodi se nakazuje
praviloma na transakcijski radun prosilca.

1 1. 6len

Zoper sklep o dodelitvi solidarnostne pomoei prosilec lahko vlozi prito2bo v roku osem (8) dni
od dneva prejema pisnega sklepa. PritoZba se vlo2i pisno.

Sekretar S|NCE0T v petnajstih (15) dneh od prejete pritoZbe pripravi odgovor na prito2bo in
ga posreduje GO. O prito2bi odlo6a in sprqme kondni sklep najkasneje v osmih (8) dneh GO.
Sklep GO je dokonden in nanj pritoZba ni moZna.

IV. PREIIODNE IN KONENE DOLOEBE

12. 6len

Pravilnik za6ne veljati z dnem sprejema.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih
pomodi z dne 22.04.2008.

SrndrKat centrov za socrarno o"pCi&"r,t"

'HffiOpomba: Pravilnik je bil sprejet na Seji Glavnega odbora S|NCE07, KSS Pergam, dne
08.12.2016.
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