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Na podlagi 33. člena Statuta sindikata KC je predsedstvo sindikata  KC dne 18. januarja 1993 sprejelo in 
dopolnilo na predsedstvu Sindikata KC ( v Laškem – izobraževanje ), dne 20. novembra 2015. 

  

PRAVILNIK O DELITVI SOLIDARNOSTNEGA SKLADA SINDIKATA KC 

 

1. člen   

Ta  pravilnik  določa   način  oblikovanja  in   uporabo  sredstev solidarnostnega  sklada  Sindikata  KC,  vire  
sredstev, merila in kriterije za njihovo uporabo.  

2. člen  

Sredstva  solidarnostnega  sklada   so   namenjena   zagotavljanju solidarnostne  pomoči  članom  Sindikata  
KC  in  so nevračljiva in vračljiva.  

Nevračljiva so v primeru smrti ožjega družinskega člana ( očeta, mame, otroka, moža in partnerja), bolezni, 
naravne nesreče 

Vračljiva sredstva so, da član sindikata zaprosi za solidarnostno pomoč in jo vrne brez obresti in stroškov 
odobritve. Pogoj za dodelitev teh sredstev pa je, da je član  šest mesecev Sindikata KC. 

3. člen   

Solidarnostni  sklad se oblikuje iz dela članarine, ki se zbira na računu  Sindikata  KC.  Višina sredstev se 
določi z  letnim planom Sindikata  KC  in  praviloma  znaša  najmanj  10%  vseh v sindikalni organizaciji 
zbranih sredstev.  

4. člen  

O  dodeljevanju  solidarnostne  pomoči  članom  odloča Komisija za finančno ekonomske zadeve (v 
nadaljnjem besedilu Komisija).  

5. člen   

Pravico  do  solidarnostne  pomoči  imajo člani Sindikata KC, ki so včlanjeni  v  sindikat  najmanj 6 mesecev 
in so socialno ogroženi.  
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6. člen  

V smislu tega pravilnika se šteje, da je član socialno ogrožen, če celotni  dohodki  njegove  družine  v  zadnjih   
treh  mesecih  ne presegajo  60%  zajamčenega osebnega dohodka na družinskega člana.  

Pod dohodke družine štejejo prejemki vseh družinskih članov iz delovnega razmerja, priložnostno 
opravljenih storitev, preživnine, štipendije, otroški dodatki, nadomestila za čas brezposelnosti….. 

7. člen  

Solidarnostna  pomoč  se  lahko  dodeli  tudi  članu Sindikata KC, katerega  dohodki  na  družinskega  člana   
presegajo   cenzus  iz  6. člena,  če  je materialno ogrožen zaradi nenadnih nepredvidenih dogodkov kot so:  

- smrt v družini  
- daljša bolezen  
- nesreča  
- naravne nesreče  
- drugi nepredvideni dogodki.  

Da  je član Sindikata KC zaradi navedenih vzrokov socialno ogrožen se  šteje  zlasti  takrat, kadar so ti dogodki 
povezani z bistveno povečanimi   izdatki  in  tako  ogrozijo zadovoljevanje  osnovnih življenjskih potreb 
člana in njegove družine.   

8. člen   

Član  Sindikata KC, ki prosi za solidarnostno pomoč predloži vlogo Komisiji na predpisanem obrazcu.  Vlogi  
morajo  biti  priložena  dokazila, iz katerih je mogoče  objektivno  ugotoviti,  da  prosilec  izpolnjuje pogoje 
za dodelitev pomoči.  (Seznam  dokazil  je naveden v Prilogi/OBRAZCI  A. B, C, D, ki je sestavni del tega 
pravilnika) . 

Komisija  vse prejete vloge do 5. v mesecu obravnava v tekočem mesecu. Komisija o rešeni vlogi mora 
prosilca obvestiti  v roku 30 dni. 

O pritožbah zoper   odločitev   Komisije  odloča   IO  KC. Odločitev  IO Sindikata KC je dokončna in nanjo ni 
možen ugovor.  

9. člen   

Višina  dodeljene  solidarnostne  pomoči  je  odvisna  od  presoje socialnih  razmer,  števila  prosilcev  ter  
obsega razpoložljivih sredstev.  Praviloma naj nebi presegala višine povprečnega osebnega   dohodka,    
izplačanega  v   preteklem   tromesečju  v  Republiki Sloveniji.   
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Višino solidarnosti brez vračila določi Komisija v soglasju IO Sindikata KC v začetku leta in je enotna za vse 
prosilce. 

Višino solidarnosti z vračilom določi Komisija v začetku leta in je izplačana vsem prosilcem v enaki višini. 

Posameznemu  prosilcu  se lahko v tekočem letu solidarnostna pomoč dodeli  le  enkrat.  Izjemoma  je 
možno v istem letu solidarnostno pomoč   dodeliti   ve krat.  O  tem  na  predlog  Komisije  odloča Izvršilni 
odbor Sindikata KC.  

Posameznemu prosilcu se solidarnostna pomoč lahko dodeli kot solidarnost  z vračilom ali kot solidarnost 
brez povratnih sredstev. 

Za solidarnostno pomoč z vračilom član Sindikata KC  zaprosi na predpisanem obrazcu in jo vrača v desetih 
mesečnih obrokih in se solidarnost z vračilom  ne obrestuje. 

Če  Komisija tako oceni, lahko odobreno solidarnostno pomoč dodeli v  več  obrokih, lahko tudi v nedenarni 
obliki (poravnava računov, vrednostni  boni  ipd.).  Za takšno pomoč se odloči še posebej, če obstaja 
objektivna  nevarnost,  da  odobrena  sredstva  ne bodo porabljena namensko.  

10. člen   

Solidarnostno  pomoč  se  lahko odobri tudi članom družine umrlega člana sindikata, če so zaradi tega 
socialno ogroženi. O tej pomoči odloča na predlog Komisije Izvršilni odbor Sindikata KC.  

11. člen  

O  dodeljevanju solidarnostne pomoči se vodi evidenca, Komisija pa je  dolžna  poročati  o  svojem  delu  
enkrat letno na Predsedstvu sindikata KC.  

12. člen   

Ta pravilnik prične veljati osmi dan po tem, ko je bil sprejet na Predsedstvu sindikata KC.  

 

Predsednik Sindikata KC 

Matija Cevc 

 


