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Dalmatinova ulica 4 www.sindikat-sde.si 

1000 LJUBLJANA  

T: 01/434 12 91  
 

OBRAZEC B 

 
V  L  O  G  A 

ZA DODELITEV SOLIDARNOSTNE POMOČI 
/ZARADI ELEMENTARNE ALI DRUGE NARAVNE NESREČE NA STANOVANJSKEM OBJEKTU/ 

 
Član-ica SDE Slovenije ______________________________________________________________ 

ime in priimek

 
rojen-a ________________________, davčna številka___________________, davčni urad, izpostava 
 
___________________________, stalno bivališče ________________________________________ 
 
___________________________________________, telefonska štev. ________________________ 
 
zaposlen-a v družbi/podjetju___________________________________________________________ 
 
član-ica sindikata od leta ______________, štev. članske izkaznice ___________________________ 
 
 
lastnik stanovanjskega objekta (ustrezno obkrožiti)  DA  DELEŽ    ____ % 
 
 
prosim za dodelitev denarne solidarnostne pomoči (UTEMELJITEV): __________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.sindikat-sde.si/
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MNENJE predsednika sindikata ali organa sindikata podjetja – družbe in navedba že prejete pomoči v 
okviru sindikata, kjer je delavec-ka zaposlen-a in morebitnega izplačila denarne solidarnostne pomoči 
po KP.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
          
 
        ______________________________ 
Datum:                                                          Žig   Ime in priimek predsednika sindikata 
 
__________________________    ______________________________ 
        Podpis 
 
 
 
 
DENARNA SOLIDARNOSTNA POMOČ SE NAKAŽE: 
 
prosilcu-ki ________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
         
  

 
 
ŠTEVILKA IN IME POŠTE, ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA: ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
OSEBNI RAČUN ŠTEV.: ____________________________________________________________, 
                                          k vlogi obvezno priložiti fotokopijo osebnega računa! 
 
KI JE ODPRT PRI   _________________________________________________________________ 
                                   naziv banke oz. hranilnice 

 
 
 
 
 
S svojim podpisom DOVOLJUJEM, da se zahtevani priloženi podatki uporabljajo izključno samo za 
namene rešitve vloge. Pri tem dovoljujem pooblaščeni osebi, ki jo določi odbor, da v primeru manjkajočih 
podatkov LAHKO le-te pridobi pri ustrezni službi oz. ustanovi. S svojim podpisom potrjujem tudi točnost 
vseh navedenih podatkov. 
 
 
 
 
 

Datum: ______________________ ____________________________________
      Podpis prosilca-ke 
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OBVEZNE PRILOGE: 

1. PREDSEDNIK SINDIKATA PODJETJA/DRUŽBE, S SVOJIM PODPISOM POTRJUJE, DA 

PROSILEC/KA IZPOLNJUJE VSE POGOJE IZ 5. ČLENA PRAVILNIKA O DODELJEVANJU POMOČI IZ 

SOLIDARNOSTNEGA SKLADA SDE SLOVENIJE. 

2. Uradni zapisnik o oceni škode 

V primeru elementarne ali druge naravne nesreče, ki huje prizadene stanovanjski objekt 

upravičenca (potres, poplava, zemeljski ali snežni plaz, toča …), se pridobi uradna ocena posebne 

občinske ali republiške komisije ali uradnega cenilca. V določenih primerih npr. pri požaru se 

lahko pridobi in posreduje tudi zapis policije in gasilcev. 

V primeru, da ni možno pridobiti nobenega uradnega dokumenta oz. so ti pomanjkljivi, 

predsednik sindikata družbe ali organ sindikata družbe/podjetja imenuje 3-člansko komisijo, 

katera opravi ogled, sestavi zapisnik in oceni nastalo škodo. O ogledu se predhodno obvesti 

predsednika Odbora solidarnostnega sklada, ki se udeleži ogleda ali pa na ogled pošlje drugega 

člana odbora. 

3. Uradni dokument, iz katerega je razvidno lastništvo prosilca 

V primeru elementarne ali druge naravne nesreče, ki huje prizadene stanovanjski objekt 

upravičenca (potres, poplava, zemeljski ali snežni plaz, toča...), se pridobi uradna ocena posebne 

občinske ali republiške komisije oz. uradno zapriseženega cenilca. V določenih primerih (npr. 

Požar) se pridobi in posreduje tudi zapisnik policije ali gasilcev. 

V primeru, da ni možno pridobiti nobenega uradnega dokumenta oz. so ti pomanjkljivi, 

predsednik sindikata družbe ali organ sindikata družbe/podjetja imenuje 3-člansko komisijo, 

katera opravi ogled, oceni nastalo škodo in o tem sestavi zapisnik, ki se ga priloži k vlogi. O ogledu 

se obvesti predsednika odbora solidarnostnega sklada SDE Slovenije. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ODBOR BO PRISTOPIL K REŠEVANJU IZKLJUČNO VSEH PRAVILNO IZPOLNJENIH VLOG. TO POMENI, 

DA MORAJO BITI VSE LISTINE ORIGINALNE IN NE SMEJO BITI STAREJŠE OD ENEGA OZ. 3 MESECEV, Z 

IZKLJUČNIM NAMENOM ENKRATNE SOLIDARNOSTNE POMOČI.  

Originalne listine, ki jih vlagatelj potrebuje, se mu bodo vrnile, ostale pa ostanejo kot priloga k vlogi 

za dodelitev solidarnostne pomoči v arhivu SDE Slovenije. 

 


