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OBRAZEC  B 

V L O G A 
ZA DODELITEV SOLIDARNOSTNE POMOČI 

/ZARADI ELEMENTARNE IN DRUGE NARAVNE NESREČE NA STANOVANJSKEM OBJEKTU/ 

 
 
 
Član-ica SINDIKATA KC   ________________________________________________ 
                                                               
EMŠO: ________________________, davčna številka___________________,  
 
stalno bivališče ___________________________________, začasno bivališče __________________ 
 
__________________________________________, telefonska štev.__________________________             
 
zaposlen-a  na  kliniki/podjetju_________________________________________________________ 
 
član-ica sindikata od leta ______________ , štev.članske izkaznice ___________________________ 
 
 
lastnik stanovanjskega objekta  (ustrezno obkroži)              DA               DELEŽ 
 
 
prosim za dodelitev denarne solidarnostne  pomoči (UTEMELJITEV): _________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Vloga mora biti oddana najkasneje v  60 dneh od nastanka dogodka 
 
 
Datum oddaje vloge: _______________________          ________________________________ 
                                  Podpis prosilca-ke 
 
MNENJE predsednika sindikata ali organa sindikata OSO - podjetja  in navedba že prejete pomoči v 
okviru sindikata, kjer je delavec-ka zaposlen-a in morebitnega izplačila denarne solidarnostne pomoči 
po KP  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Datum:                                                          Žig                              Ime in priimek predsednika sindikata 
 
__________________________                                                      
                                                                                                           ____________________________ 
                    Podpis 

 
DENARNA SOLIDARNOSTNA POMOČ SE NAKAŽE: 
     prosilcu-ki 
   
OSEBNI RAČUN ŠTEV.: _________________________________________________ , 
                                               ( fotokopijo osebnega računa) 
 
KI JE ODPRT PRI       _____________________________________________________________ 
                                      naziv banke oz. hranilnice 

 
 
S svojim podpisom DOVOLJUJEM, da  se zahtevane priložene listine uporabljajo 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 in listin. 
     
 
                                                    PODPIS  PROSILCA-KE      ____________________ 
PRILOGE: 

 

1. plačilne liste - kopije 
Priloži se zadnje 3-plačilne liste preteklih mesecev, v katerem je bila članu SINDIKATU KC  povzročena 
elementarna  ali druga naravna nesreča  
 

2. uradni zapisnik o oceni škode  
 
3. uradni dokument, iz katerega je razvidno lastništvo vlagatelja-ice 
 
 
V primeru elementarne  in  druge naravne nesreče, ki huje prizadene stanovanjski objekt upravičenca 
(potres, poplava, zemeljski in snežni plaz, toča ……….). se pridobi  uradna ocena posebne občinske 
ali republiške komisije ali cenilca. V določenih primerih npr.:požar, se lahko pridobi in posreduje tudi 
zapis policije in gasilcev.  
 
V primeru pa , da ni možno pridobiti nobenega uradnega dokumenta oz. so ti pomanjkljivi, predsednik 
sindikata podjetja ali organ sindikata zavoda/podjetja,  imenuje tričlansko komisijo. Komisija opravi 
ogled, sestavi zapisnik in oceni nastalo škodo. O ogledu se obvesti predsednika solidarnostnega sklada 
FEK-a, da bo sam ali drugi član prisoten na ogledu. 

 
 

KOMISIJA  FEK  BO PRISTOPILA K REŠEVANJU SAMO VSEH PRAVILNO IZPOLNJENIH VLOG. TO 
POMENI, DA MORAJO BITI VSE LISTINE ORIGINALNE IN  NE SMEJO BITI STAREJŠE OD ENEGA 
MESECA TER  MORAJO SLUŽITI SAMO ZA NAMEN 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  SINDIKATA KC-komisiji FEK. 

 
 

 
Izpolni  komisija  FEK-a: 

Komisija odobri solidarnost brez vračila v višini :_________________ €. 
 
Odobreno dne:__________________________ 
 
Podpis članov komisije:________________________________ 


