Na temelju 38. člena statuta Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije je
Predsedstvo SDE Slovenije na redni seji dne 15. aprila 2009 sprejelo

P R A V I L N I K
O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE POMOČI
ČLANOM SDE SLOVENIJE

UVODNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik) se
določa način oblikovanja denarnih sredstev, vire sredstev ter merila in kriterije za dodeljevanje
solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije.

OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI
2. člen
Solidarnostno pomoč članom, ki so preko sindikata podjetja/družbe vključeni v solidarnostni sklad,
zagotavlja SDE Slovenije iz sredstev članarine za solidarnostne namene.
3. člen
Sredstva solidarnostnega sklada se praviloma zagotovijo z enkratnim letnim plačilom članarine sindikatov
podjetij/družb po vsakoletnem sklepu Predsedstva SDE Slovenije in s sredstvi SDE, namenjenih za
solidarnostne namene.
Sredstva solidarnostnega sklada se zagotavljajo tudi z donatorstvom pravnih in fizičnih oseb.
Sredstva se zbirajo na računu Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije.
4. člen
Predsedstvo SDE Slovenije praviloma enkrat letno na predlog Odbora solidarnostnega sklada (v
nadaljevanju: odbor) določi višino članarine za člane solidarnostnega sklada.
Sindikat podjetja/družbe, ki je član solidarnostnega sklada, mora imeti mesečno poravnano članarino do
SDE Slovenije ter vplačan prispevek v solidarnostnem skladu za svoje člane do roka, ki ga določi
Predsedstvo SDE Slovenije.
Sindikat s tem izpolni svoje obveznosti do solidarnostnega sklada, kar je pogoj za dodelitev solidarnostne
pomoči.
5. člen
Sredstva solidarnostnega sklada upravlja in dodeljuje v skladu s tem pravilnikom 3 (tri)-članski odbor, ki
ga na predlog konferenc sindikata posamezne dejavnosti energetike Slovenije imenuje Predsedstvo SDE
Slovenije.
Predsedstvo SDE Slovenije imenuje tudi predsednika tega odbora.
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KRITERIJI ZA DODELJEVANJE IN VIŠINA SOLIDARNOSTNE POMOČI
6. člen
Pravico do solidarnostne pomoči pridobi član, ki po datumu včlanitve v SDE izpolnjuje kriterij pravice do
solidarnostne pomoči kot je opredeljeno v Statutu SDE in, ko so izpolnjene določbe iz 4. člena tega
pravilnika.
7. člen
Solidarnostna pomoč se dodeljuje članom v primeru socialne ogroženosti in v primeru reševanja
elementarnih in drugih nesreč, ki prizadenejo člana.
Solidarnostna pomoč se dodeli družini člana ob njegovi smrti, kakor tudi članu ob smrti ožjega
družinskega člana in sicer za naslednje družinske člane: (mož/žena, izvenzakonski partner/ka,
otroci/posvojenci).
8. člen
Pravico do solidarnostne pomoči ima član, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika, v naslednjih
primerih:
1.


ko zaradi slabega socialnega stanja v družini povprečni dohodek na družinskega člana v zadnjih
treh mesecih ne dosega 120% zajamčene plače v RS
* 25% povprečne plače v RS



ko zaradi slabega socialnega stanja v družini povprečni dohodek na družinskega člana v zadnjih
treh mesecih ne dosega 100% zajamčene plače v RS
* 50% povprečne plače v RS



ko zaradi slabega socialnega stanja v družini povprečni dohodek na družinskega člana v zadnjih
treh mesecih ne dosega 80% zajamčene plače v RS
* 75% povprečne plače v RS



ko zaradi slabega socialnega stanja v družini povprečni dohodki na družinskega člana v zadnjih
treh mesecih ne dosega 60% zajamčene plače v RS
* 100% povprečne plače v RS



elementarne in druge naravne nesreče, ko je ocenjena materialna škoda na stanovanjskem objektu
v višini:

2.

a) od 800,00 € do 2.000,00 €
* 30% povprečne plače v RS
b) od 2.001,00 € do 6.000,00 €
* 70% povprečne plače v RS
c) od 6.001,00 € do 12.000,00€
* 100% povprečne plače v RS
d) nad 12.001,00 €
* 150% povprečne plače v RS
3.
a) ob smrti člana SDE
* 50% povprečne plače v RS
pravilnik

2

b) ob smrti družinskega člana
* 25% povprečne plače v RS
9. člen
Osnova za višino solidarnostne pomoči se usklajuje mesečno na podlagi znanih podatkov R Slovenije o
gibanju povprečnih bruto plač za zadnje tri mesece in višine zajamčene plače.
Odbor lahko v izjemnih primerih določi tudi višjo ali drugo solidarnostno pomoč. O razlogih za takšno
odločitev poda pisno obrazložitev Predsedstvu SDE Slovenije.
V izjemnih primerih se lahko na predlog Predsedstva SDE Slovenije dodeli članu SDE solidarnostna
pomoč izven kriterijev pravilnika (npr. : posebna zdravstvena ogroženost člana.....)

I.

POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ

10. člen
Solidarnostno pomoč dodeljuje odbor v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
Solidarnostna pomoč se dodeli upravičencu na podlagi pismene vloge (obrazec SDE) prosilca in mnenja
sindikata podjetja/družbe ali organa SDE na nivoju SDE Slovenije.
Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani v prilogi vloge, ki je
sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Odbor mora vlogo člana ali sindikata podjetja/družbe obravnavati in o njej odločiti najkasneje v 30 dneh
od njenega prejema.
V izjemnih primerih lahko o takojšnji dodelitvi solidarnostne pomoči odloči oseba, ki ima pooblastilo
odbora za takšno odločitev. Člane odbora se o tem obvesti na prvi naslednji seji.
Odbor mora o odločitvi glede višine solidarnostne pomoči oziroma o razlogih za zavrnitev pisno obvestiti
člana in njegovega predsednika sindikata družbe.
13. člen
Upravičenec – prosilec solidarnostne pomoči ima pravico do pritožbe, ki jo naslovi na Predsedstvo SDE
Slovenije, če mu odbor ne odobri njegove vloge ali se z odločitvijo odbora o dodelitvi solidarnostne
pomoči, ne strinja.
Rok za pritožbo je 15 dni od dneva prejema sklepa odbora o zavrnitvi vloge oz. dodelitvi solidarnostne
pomoči.

II.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14.člen
Odbor solidarnostnega sklada poroča enkrat letno Konferenci SDE Slovenije o delu odbora oziroma o
izvajanju pravilnika.
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15. člen
Evidenco o dodeljevanju solidarnostnih pomoči in druga administrativna-tehnična opravila opravlja
služba SDE Slovenije.
16. člen
Razlago pravilnika daje Predsedstvo SDE Slovenije.
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot velja za sprejem pravilnika.
17. člen
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije začne veljati 8 dan po sprejemu na
Predsedstvu SDE Slovenije.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vsi dosedanji akti, ki so urejali dodeljevanje
solidarnostnih pomoči članom SDE Slovenije.

Predsednik SDE Slovenije
Franc DOLAR

PRILOGA:
- Navodila za dodelitev solidarnostne pomoči s prilogami
(obrazec A, B in C)
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