PRAVILNIK
O DODELJEVANJU
SOLIDARNOSTNIH POMOČI
ČLANOM SDGD SLOVENIJE
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Na podlagi 53. člena Statuta SDGD Slovenije in 15. člena Pravilnika o financiranju in
finančno-materialnem poslovanju SDGD Slovenije, je republiški odbor SDGD
Slovenije na seji dne 17. aprila 2008 sprejel

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNIH POMOČI
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o dodeljevanju solidarnostnih pomoči SGD Slovenije se ureja način
nudenja solidarnostnih pomoči članom.

II. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI
2. člen
Sindikati podjetij – družb gradbeništva Slovenije namenjajo najmanj 10% delež
članarine za solidarnostne pomoči članom in se jih koristi v skladu s pravili znotraj
podjetja-družbe. Ko so le-ta izkoriščena, se lahko koristijo sredstva solidarnosti na
nivoju RO SDGD Slovenije v skladu z določili in kriteriji tega pravilnika.

3. člen
Na ravni RO SDGD Slovenije se sredstva za solidarnostne pomoči članom zagotavljajo
po stopnji 5% sredstev mesečnega priliva članarine.

III.

KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH POMOČI

4. člen
Pravico do solidarnostne pomoči imajo tisti člani, ki so včlanjeni v SDGD najmanj šest
mesecev in so v tem času tako sindikat kot član redno nakazovala članarino v skladu
z določili pravilnikov o financiranju in finančno-materialnem poslovanju v ZSSS in
SDGD Slovenije.
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5. člen
Solidarnostna pomoč se članom dodeljuje v primerih socialne ogroženosti ter v
primerih elementarnih ali drugih nesreč, ki so naštete v kriterijih za dodeljevanje
solidarnostnih pomoči. Solidarnostna pomoč se članom dodeljuje tudi za pomoč ob
organizaciji sindikalnih aktivnosti v primerih priprav za stečaj ali prisilno poravnavo
podjetja-družbe, ko zaradi tega člani niso prejemali nobenih dohodkov. Pri teh
aktivnostih sodeluje sekretar območnega odbora SDGD Slovenije, kjer se te
aktivnosti izvršujejo.

6. člen
Do solidarnostne pomoči ima član pravico, če izpolnjuje pogoje iz 4. in 5. člena tega
pravilnika in pogoje iz kriterijev za določitev višine solidarnostne pomoči, ki so priloga
tega pravilnika.
Do solidarnostne pomoči imajo pravico tudi začasno nezaposleni člani, ki so bili pred
tem najmanj 6 mesecev člani SDGD Slovenije.

IV.

POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SOLIDARNOSTNE
POMOČI

7. člen
Sredstva za solidarnostno pomoč dodeljuje komisija, ki jo imenuje IO SDGD. V
izrednih, nujnih primerih lahko takoj odobri pomoč sekretar SDGD Slovenije po
predhodnem posvetovanju s predsednikom komisije in predsednikom SDGD
Slovenije.

8. člen
Solidarnostna pomoč se članu lahko dodeli enkrat letno na podlagi vloge člana ali
sindikata podjetja-družbe in mnenja predsednika sindikata družbe in sekretarja
območnega odbora SDGD Slovenije, iz katerega član izhaja. Prosilec mora priložiti
vse priloge in dokumente, navedene v vlogi.
V primeru, da sindikat družbe ni organiziran oz. gre za individualnega člana zadostuje
mnenje sekretarja OO SDGD.

9. člen
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Začasno nezaposleni prosilec pridobi podatke pri ustreznih službah (Zavod za
zaposlovanje RS, Center za socialno delo).

10. člen
Pristojna komisija dodeljuje solidarnostno pomoč v skladu s finančnim načrtom SDGD
Slovenije in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

11. člen
Višina solidarnostne pomoči zavisi od prosilčevih skupnih družinskih prihodkov,
njegovih socialnih razmer in števila družinskih članov, ki jih preživlja.
Višina solidarnostne pomoči je navedena v kriterijih, ki so sestavni del tega
pravilnika. V izjemnih primerih je višina pomoči lahko tudi višja v odvisnosti od
stopnje prizadetosti na socialnem in materialnem področju.

12. člen
Vlogo prosilca mora komisija obravnavati in rešiti najkasneje v 30 dneh od njenega
prejema. Odločitev se v pisni obliki posreduje prosilcu in sekretarju območnega
odbora SDGD Slovenije.

13. člen
V primeru, da se prosilec ne strinja z odločitvijo komisije, ima pravico pritožbe na IO
SDGD v 15 dneh od prejema sklepa.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Komisija o svojem delu dodeljevanja solidarnostnih pomoči dvakrat letno poroča IO
SDGD.
O težji problematiki se obvešča IO SDGD sprotno.

15. člen
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Evidenco o prispelih vlogah, odobrenih pomočeh, zavrnjenih vlogah ter druga
tehnična in administrativna opravila opravljajo profesionalni delavci na sedežu SDGD
Slovenije.

16. člen
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči, obrazec za vlogo za dodelitev
solidarnostne pomoč in kriterije za določitev višine solidarnostne pomoči, ki sta
sestavna dela tega pravilnika, sprejme RO SDGD Slovenije.
Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik, kriteriji in
obrazec – vloga.

17. člen
Pravilnik začne veljati od dneva, ko ga sprejme RO SDGD Slovenije.

18. člen
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči je bil sprejet na seji RO SDGD
Slovenije dne, 24. julija 2003. Spremembe pravilnika so bile sprejete na seji RO
SDGD Slovenije 17. aprila 2008.

Predsednica SDGD Slovenije
Tanja Šuligoj
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RO SDGD Slovenije je na svoji seji dne 17. aprila 2008 sprejel kriterije za
dodeljevanje solidarnostne pomoči in določitev višine te pomoči svojim članom in
organizacijam SDGD.

KRITERIJI
za dodeljevanje solidarnostnih pomoči članom in organizacijam
SDGD Slovenije
1. Kriteriji so sestavni del Pravilnika o dodeljevanju solidarnostnih pomoči.

2. RO SDGD Slovenije dodeljuje solidarnostne pomoči svojim članom v primerih,
da takih pomoči ne dodeljujejo v osnovnih organizacijah sindikata, ko sindikat
podjetja nima finančnih sredstev oz. je v ta namen predvidena finančna
sredstva že izčrpal.
Člani imajo pravico do solidarnostne pomoči v naslednjih primerih:
-

huda bolezen člana ali ožjega družinskega člana, ko ta bolezen zahteva
posebno nego in intenzivno zdravljenje;

-

nabava rehabilitacijskih, invalidskih pripomočkov;

-

de je pri članu sindikata oz. prosilcu nastala izredna socialna ogroženost
(Primer neizplačane plače, začasna brezposelnost in podobno).

3. Dejanska višina solidarnostne pomoči se določi po merilih
Dohodek na družinskega člana (v EUR) Znesek pomoči (v EUR)

nad 200,00 – 230,00

100,00

nad 180,00 – 200,00

150,00

do

250,00

- 180,00

4. Solidarnostna pomoč se članu sindikata dodeli enkrat letno, v posebnih
primerih se obravnava posebej.
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5. V primerih elementarnih ali drugih hudih nesreč (potres, plaz, udar strele,
poplava, požar) se dodeli solidarnostna pomoč, če je članu SDGD nastala
škoda na stanovanjskem objektu stalnega bivališča in sicer:

Višina ocenjene škode (v EUR)

Višina solidarnostne pomoči (v EUR)

do 2.500,00

400,00

od 2.500,00 – 7.500,00

500,00

od 7.5000,00 – 15.000,00

750,00

nad 15.000,00

900,00

6. Pomoč organizacijam sindikata SDGD ali območnim odborom SDGD Slovenije
ob organizaciji sindikalnih aktivnosti v primerih stečaja ali prisilne poravnave
družbe komisija za dodeljevanje solidarnostnih pomoči obravnava posebej v
razširjenem sestavu oziroma v sodelovanju s predsednikom in sekretarjem
SDGD Slovenije in sekretarjem ter predsednikom območnega odbora SDGD
Slovenije.

7. V primerih, ko zneski dodeljenih solidarnostnih pomoči presegajo razpoložljiva
sredstva, se izplačilo zadnjih prispelih vlog prenese v naslednji mesec. Če se
nastale težave ponavljajo tri mesece zapored, komisija problematiko posreduje
izvršnemu odboru SDGD Slovenije.

8. Kriteriji stopijo v veljavo z dnem veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju
solidarnostnih pomoči SDGD Slovenije.

Predsednica SDGD Slovenije:
Tanja Šuligoj
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