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Na podlagi 44. člena Statuta Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije je Predsedstvo
SDE Slovenije na 22. redni seji, dne 20. februarja 2020, sprejelo

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči iz
SOLIDARNOSTNEGA SKLADA SDE SLOVENIJE
I.

Uvodne določbe

1. člen
S tem pravilnikom o dodeljevanju pomoči iz solidarnostnega sklada SDE Slovenije (v nadaljevanju:
pravilnik) se določa način oblikovanja denarnih sredstev, kriterije in načine dodeljevanja vire
sredstev ter merila in kriterije za dodeljevanje solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije.

II.

Oblikovanje sredstev za solidarnostne pomoči

2. člen
Sredstva za solidarnostne pomoči članom se v skladu s 15. členom Pravilnika o financiranju in
finančno-materialnem poslovanju SDE Slovenije zagotavljajo iz članarine in drugih prihodkov SDE
Slovenije in sicer 5 % zbranih sredstev od članarin, ki jih mesečno prejme SDE Slovenije na svoj
račun.
Sredstva solidarnostnega sklada se lahko zagotavljajo tudi z donatorstvom pravnih in fizičnih oseb
in solidarnostnimi akcijami SDE Slovenije.
Sredstva se zbirajo na računu Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije.
3. člen
V primeru, ko je potrebno izplačilo solidarnostne pomoči, ki presega razpoložljiva sredstva, lahko
Predsedstvo SDE Slovenije s sklepom dodeli dodatna sredstva iz sredstev, namenjenih za tekoče
poslovanje SDE Slovenije.
4. člen
Sredstva solidarnostnega sklada upravlja in dodeljuje v skladu s tem pravilnikom 3 (tri)-članski
odbor, ki ga na predlog konferenc sindikata posameznih dejavnosti imenuje Predsedstvo SDE
Slovenije. Predsedstvo SDE Slovenije imenuje predsednika tega odbora.
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III.

Kriteriji za dodeljevanje in višina solidarnostne pomoči

5. člen
Pravico do solidarnostne pomoči ima član z najmanj 3-mesečnim neprekinjenim članstvom v SDE
Slovenije, ki redno plačuje članarino v skladu z veljavnimi akti SDE Slovenije.
6. člen
Solidarnostna pomoč se dodeljuje članom v primeru izredne socialne ogroženosti člana oziroma
njegove ožje družine ter v primerih reševanja izjemnih razmer, ki so nastopile nenadno,
nepričakovano in neodvisno od volje člana (elementarne in druge nesreče, nujno ali zahtevno
dolgotrajno zdravljenje povezano z občutno večjimi stroški člana oz. njegove ožje družine ipd.)
V primeru smrti člana se dodeli solidarnostna pomoč njegovi družini, kakor tudi ob smrti ožjega
družinskega člana.
7. člen
Osnova za višino solidarnostne pomoči se usklajuje mesečno na podlagi znanih podatkov R
Slovenije o gibanju povprečnih bruto plač na zaposlenega za zadnje tri mesece in višine minimalne
plače v Republiki Sloveniji.
8. člen
Pravico do solidarnostne pomoči ima član, ki izpolnjuje pogoje iz 5. 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:
40 % minimalne plače v RS ...............................

25 % povprečne plače v RS

35 % minimalne plače v RS ...............................

50 % povprečne plače v RS

30 % minimalne plače v RS ...............................

75 % povprečne plače v RS

25 % minimalne plače v RS ...............................

100 % povprečne plače v RS

2. Elementarne in druge naravne nesreče (plaz, udar strele, požar, poplava, potres …), ko je
ocenjena materialna škoda na stanovanjskem objektu (stanovanje, stanovanjska hiša) ali
druga nesreča, ki je imela za posledico večjo materialno škodo, v višini:
od 800,00 € do 2.000,00 € ...............................

30 % povprečne plače v RS

nad 2.000,00 € do 6.000,00 € ...............................

70 % povprečne plače v RS

nad 6.000,00 € do 12.000,00 € ...............................

100 % povprečne plače v RS

nad 12.000,00 € ...............................

150 % povprečne plače v RS
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3.
- ob smrti člana

...............................

50 % povprečne plače v RS

- ob smrti ožjega družin. člana

...............................

25 % povprečne plače v RS

4. Pogoj za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči je, da v zadnjih 24 mesecih član ali njegov
družinski član ni prejel solidarnostne pomoči iz istega naslova po tem pravilniku. To ne velja
za primere iz 3. točke tega člena.
9. člen
Odbor lahko v izjemnih primerih določi tudi višjo ali drugo solidarnostno pomoč. O razlogih za
takšno odločitev poda pisno obrazložitev Predsedstvu SDE Slovenije.
10. člen
Vlogo za solidarnostno pomoč je potrebno oddati v obravnavo na sedež SDE Slovenije v roku
največ 6 mesecev od nastanka dogodka.
11. člen
V izjemnih primerih se lahko na predlog Predsedstva SDE Slovenije dodeli članu SDE Slovenije
solidarnostna pomoč izven kriterijev pravilnika (npr. posebna zdravstvena ogroženost člana ...).

IV.

Postopek za dodeljevanje sredstev za solidarnostno pomoč

12. člen
Solidarnostno pomoč dodeljuje odbor v skladu s tem pravilnikom. Višina solidarnostne pomoči je
odvisna od socialnih razmer prosilca, števila ožjih družinskih članov, ki živijo z njim v skupnem
gospodinjstvu in jih je dolžan preživljati ter višine prejemkov na družinskega člana.
Po tem pravilniku se šteje za družinskega člana:
- zakonec
- izven zakonski partner
- otroci in posvojenci, ki s prosilcem živijo v istem gospodinjstvu, do dopolnjenega 26. leta
starosti oziroma do zaposlitve, v kolikor je otrok oziroma posvojenec mlajši od
dopolnjenega 26. leta starosti.
Kot prejemki po tem pravilniku se štejejo vsi stalni prejemki, ki jih prejemajo prosilec in njegovi
ožji družinski člani (plače, pokojnine, socialni prejemki, otroški dodatki, najemnine, dividende,
rente...).
13. člen
Član lahko prejme solidarnostno pomoč zaradi istega razloga enkrat na 2 leti.
14. člen
Solidarnostna pomoč se dodeli upravičencu na podlagi pisne vloge prosilca (obrazec SDE za
dodelitev solidarnostne pomoči) in mnenja ter podpisa predsednika sindikata podjetja/družbe ali
organa SDE na nivoju SDE Slovenije.
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Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči, ki je sestavni del tega pravilnika, mora vsebovati vse
zahtevane podatke, sicer se vloga zavrne oziroma se prosilca pozove, da posreduje manjkajočo
dokumentacijo.
Naloga predsednika sindikata podjetja/družbe je, da preveri ali so vsi dokumenti priloženi in to s
podpisom potrdi.
Šele ko prosilec posreduje vso manjkajočo dokumentacijo, odbor pristopi k reševanju vloge.
15. člen
Odbor mora vlogo za dodelitev solidarnostne pomoči člana ali sindikata podjetja/družbe
obravnavati in o njej odločiti v najkrajšem možnem času.
Vsaka vloga za solidarnostno pomoč se obravnava individualno, tako da se oceni vse okoliščine in
dejstva, ki jih navaja prosilec.
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.
16. člen
Odbor je glede podatkov o višini plače oziroma ostalih prejemkov prosilca za solidarnostno pomoč
strogo zavezan k molčečnosti in omenjenih podatkov ne sme posredovati nikomur.
17. člen
V kolikor se prosilec z odločitvijo odbora o dodelitvi solidarnostne pomoči ne strinja, ima pravico
do pritožbe, ki jo naslovi na Predsedstvo SDE Slovenije.
Rok za pritožbo je 15 dni od dneva prejema sklepa odbora o zavrnitvi vloge oz. dodelitvi
solidarnostne pomoči.

V.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Odbor solidarnostnega sklada poroča praviloma enkrat letno Konferenci SDE Slovenije o delu
odbora oziroma o izvajanju pravilnika.
19. člen
Evidenco o dodeljevanju solidarnostnih pomoči in druga administrativna-tehnična opravila
opravlja poslovni tajnik SDE Slovenije.
20. člen
Razlago pravilnika daje Predsedstvo SDE Slovenije.
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za sprejem
pravilnika.
Pravilnik o dodeljevanju pomoči iz Solidarnostnega sklada SDE Slovenije
5

21. člen
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije začne veljati naslednji dan
po sprejemu na Predsedstvu SDE Slovenije.
22. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije z dne 1. aprila 2010 in vsi
drugi akti, ki so urejali dodeljevanje solidarnostnih pomoči članom SDE Slovenije.

PRILOGE:
▪ VLOGA A /Zaradi slabega socialnega stanja v družini/
▪ VLOGA B /Zaradi elementarne ali druge naravne nesreče na stanovanjskem objektu/
▪ VLOGA C /Zaradi smrti člana SDE Slovenije/
▪ VLOGA D /Zaradi smrti ožjega družinskega člana/
▪ VLOGA E /Zaradi posebne zdravstvene ogroženosti in bolezni/
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