
 
 
 
Na osnovi Statuta Sindikata delavcev v vzgojni, izobra�evalni in raziskovalni dejavnosti 
Slovenije ter Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata 
delavcev v vzgojni, izobra�evalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije je republi�ki odbor na 
seji 27. junija 2003 sprejel 
 
 

P R A V I L N I K 
O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNIH POMOČI ČLANOM 

 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom so določeni enotni kriteriji in način dodelitve solidarnostnih pomoči 
članom in sindikatom zavodov, ki se povezujejo v območne odbore sindikata oziroma v 
sindikat dejavnosti. 
 

2. člen 
 
Do pomoči ima član pravico v primeru, da izpolnjuje kriterije iz tega pravilnika. 
 
Sredstva za solidarnostne pomoči se zagotovijo z okvirnim finančnim planom sindikata. 
 
Solidarnostna pomoč se lahko dodeli v primeru re�evanja izjemnih socialnih te�av, ki so 
nastopile pri članu, ter v primeru elementarne ali druge te�je nesreče. 
 

3.člen 
 
Pravico do solidarnostne pomoči lahko pridobi član po preteku najmanj 12 mesecev 
nepretrganega članstva v sindikatu in če v tem obdobju redno plačuje članarino. 
 

4. člen 
 
Do solidarnostne pomoči ima član pravico v naslednji primerih: 
 
• da izpolnjuje pogoj iz 3. člena tega pravilnika, 
• da je pri članu oziroma prosilcu nastala izredna socialna ogro�enost (neizplačane plače, 

začasna brezposelnost, smrt delavca ali o�jega dru�inskega člana, dalj�a te�ja bolezen 
prosilca ali o�jega dru�inskega člana idr.), 

• da je člana prizadela elementarna ali druga nesreča, 
• če povprečni neto dohodek na dru�inskega člana zadnje tri mesece ne presega 70% bruto 

zajamčene plače. 
 



Solidarnostna pomoč se dodeli članu praviloma enkrat letno in sicer v denarni obliki ali v 
obliki blaga in storitev. 
 
Solidarnostno pomoč lahko pridobi tudi začasno nezaposleni član, ki je pred začetkom 
brezposelnosti izpolnjeval pogoj iz 3. člena tega pravilnika. 
 

5. člen 
 
Solidarnostno pomoč članu lahko v skladu s tem pravilnikom dodeli sindikat zavoda, 
območna organizacija sindikatov ali sindikat dejavnosti. 
 

6.  člen 
 
Solidarnostna pomoč se članu dodeli na osnovi pisne vloge.  
 
Obrazec za vlogo je sestavni del tega pravilnika. 
 

7.  člen 
 
Na ravni sindikata dejavnosti izvr�ni odbor obravnava prispele vloge ter na osnovi proučitve 
vloge in vi�ine razpolo�ljivih sredstev za ta namen odloči o vlogi in določi vi�ino pomoči 
prosilcu. 
 
V nujnih primerih odobri solidarnostno pomoč sekretar, vendar največ do vi�ine bruto 
zajamčene plače. 
 
Izvr�ni odbor vsaj enkrat letno poroča republi�kemu odboru o dodeljenih solidarnostnih 
pomočeh. 
 
Na podoben način obravnavajo in dodeljujejo solidarnostne pomoči tudi v sindikatu zavoda in 
v območni organizaciji sindikatov. 
 

8. člen 
 
Odobrena denarna sredstva se praviloma naka�ejo na transakcijski račun prosilca oziroma po 
po�tni nakaznici na njegov naslov. 
 
Sindikat vodi evidenco o izplačanih solidarnostnih pomočeh. 
 

9. člen 
 
Ta pravilnik sprejme republi�ki odbor sindikata.  
 
Pravilnik začne veljati z dnevom sprejetja. 
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