Na podlagi 18. člena Statuta sindikata delavcev v pravosodju se sprejme

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNIH POMOČI
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Sindikat delavcev v pravosodju (v nadaljevanju SDP) ureja način in
pogoje dodeljevanja materialne in socialne pomoči svojim članom.
2. člen
Solidarnostna sredstva se dodeljujejo v primerih reševanja elementarnih in drugih nesreč
in tudi v primerih izredne socialne ogroženosti.
2. OBLIKOVANJE SKLADA ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI
3. člen
Sredstva solidarnosti se zagotavljajo v okviru SDP najmanj v višini 10 % deleža letne
članarine, ki ostaja v sindikatu.
4. člen
Sredstva solidarnosti članom se na nivoju SDP zagotavljajo z določili finančnega pravilnika
in finančnim načrtom SDP.
3. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNE POMOČI
5. člen
Pravico do materialne solidarnostne pomoči imajo tisti člani, ki so včlanjeni v SDP najmanj
šest mesecev in so redno plačevali članarino v skladu z določili Pravilnika o finančnem
poslovanju SDP.
6. člen
Do sredstev solidarnosti ima član pravico v naslednjih primerih:
- če ga je prizadela elementarna ali druga nesreča,
- če je prosilcu oziroma njegovi družini nastala izredna socialna ogroženost,
- če so bila v preteklem letu sredstva solidarnosti iz 3. člena tega pravilnika planirana in
izrabljena.

4. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV SOLIDARNOSTI
7. člen
Solidarnostna sredstva dodeljuje komisija za finančno ekonomske zadeve SDP na podlagi
predpisane vloge člana ali preko sindikalnega zaupnika.
8. člen
Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči po tem pravilniku je določena in je sestavni del
tega pravilnika.
9. člen
Višina denarne pomoči je odvisna od prosilčevega članstva v sindikatu, njegovih socialnih
razmer in od števila ožjih družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Pri odločanju se upošteva naslednje:
- v primeru elementarne nesreče (plazovi, potres, udar strele, poplave, požar) se dodelijo
sredstva solidarnosti v enkratnem znesku, če je nastala škoda na stanovanjskem objektu
stalnega bivališča in sicer:
članu upravičencu se izplača 10 % od ocenjene škode in ne več kot 500,00 EUR. Znesek
je odvisen od števila prosilcev oziroma se izplačuje do izrabe kvote, določene v 3. členu
tega pravilnika. V tem primeru se kvota sorazmerno razdeli med upravičene prosilce.
- v primeru drugih nesreč – nezgod:
1. smrt člana ali ožjih družinskih članov (otrok, zakonec - partner, starši člana) pripada
članu 100,00 EUR za žalni venec oziroma na prošnjo se mu znesek nakaže na TRR,
2. ugotovljena invalidnost ožjih družinskih članov (otrok, zakonec - partner) nad 50 %, ki se
jo dokazuje z odločbo oziroma oceno zavarovalnice ali oceno sodnega izvedenca pripada
članu denarna pomoč v višini 20 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji,
3. Težko boleznijo (rak, ipd.) povezana s socialno ogroženostjo, pripada članu maksimalno
500 EUR, oziroma določi komisija na podlagi dokazil o bolezni in družinskih članih.
10. člen
Pri dodeljevanju solidarnostne pomoči se upoštevajo podatki o socialnih razmerah, ki jih
prosilec pridobi pri ustreznih službah (zavodu za zaposlovanje, centru za socialno delo
itd.)
11. člen
Vloga prosilca za solidarnostno pomoč se mora sproti obravnavati in rešiti čim prej,
najkasneje v 30–ih dneh od prejema vloge.
Do solidarnostne pomoči je član upravičen enkrat letno oziroma največ dvakrat v

mandatnem obdobju.
12. člen
V primeru, da komisija za finančno ekonomske zadeve SDP ne odobri solidarnostne
pomoči in se prosilec z odločitvijo ne strinja, ima pravico do pritožbe na IO, in sicer v 15-ih
dneh od dneva, ko je prejel sklep o zavrnitvi prošnje.
13. člen
V primeru posredovanja neresničnih podatkov prosilca se zahteva takojšnja povrnitev
sredstev SDP – ju.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Komisija za finančno ekonomsko poslovanje SDP pripravi letno poročilo o izvajanju tega
pravilnika in o njem poroča na občnem zboru. Poročilo se priloži k zapisniku.
15. člen
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči sprejme IO SDP in velja od dneva sprejetja
na občnem zboru SDP.
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot velja za
sprejem pravilnika.

Ljubljana, dne 04. 06. 2021

PRILOGA:
- Vloga člana SDP za dodelitev solidarnostne pomoči
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