SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
2000 MARIBOR, Neratova ulica 4
_____________________________________________________
_

Datum: 24. 2. 2003

Na podlagi Statuta Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
in Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju
Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
je REPUBLIŠKI ODBOR na seji dne 24. 2. 2003 sprejel

PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNIH POMOČI
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS)
ureja način in pogoje dodeljevanja materialne solidarnostne pomoči svojim
članom.
2. člen
Solidarnostna pomoč članom se dodeljuje v primerih socialne ogroženosti ter v
primerih reševanja elementarnih ali drugih nesreč.
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II.

SREDSTVA ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI
3. člen

Sredstva za solidarnostne pomoči članom se zagotavljajo z zbrano članarino in
drugimi sredstvi.

III.

KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH POMOČI
4. člen

Pravico do materialne solidarnostne pomoči imajo tisti člani, ki so včlanjeni v
SZSSS najmanj eno leto in da je v tem času sindikat zavoda oz. član redno
nakazoval članarino v skladu z določili Pravilnika o financiranju in finančnomaterialnem poslovanju SZSSS. O izjemah iz tega člena odloča republiški odbor
sindikata dejavnosti.
5. člen
Do solidarnostne pomoči ima član pravico v naslednjih primerih:
- da član izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika,
- da je pri prosilcu oziroma njegovi družini nastala izredna socialna
ogroženost,
- da ga je prizadela elementarna ali druga nesreča,
- drugi upravičeni razlogi na osnovi ocene predlagatelja.
Do solidarnostne pomoči ima pravico tisti začasno nezaposleni član, ki je bil
pred začetkom brezposelnosti najmanj eno leto član SZSSS.
IV.

POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA
SOLIDARNOSTNE POMOČI
6. člen

Član za pomoč najprej zaprosi sindikat zavoda in območno organizacijo kjer
pomoči dodeljujejo.

7. člen
Sredstva za solidarnostno pomoč odobri predsednik in sekretar republiškega
odbora po predhodnem pisnem mnenju predsednika sindikata zavoda.
8. člen
Solidarnostna pomoč članu se lahko dodeli na podlagi vloge člana in sindikata
zavoda.
9. člen
Solidarnostno pomoč se dodeljuje v skladu s finančnim načrtom in v okviru
razpoložljivih finančnih sredstev.
10.člen
Član lahko prejme solidarnostno pomoč največ enkrat na leto. V izjemnih
primerih lahko ROS odloči drugače.
11.člen
Vloga prosilca za solidarnostno pomoč se mora obravnavati in rešiti najkasneje
v 30 dneh od njenega prejema.
V.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12.člen

Predsednik oz. sekretar enkrat letno poročata o izvajanju pravilnika
Republiškemu odboru SZSSS.

13.člen
Evidenco o odobreni in razdeljeni solidarnostni pomoči ter druga tehnična
opravila za komisijo opravlja sekretar Republiškega odbora SZSSS.
14.člen

V sindikatih zavodov dodeljujejo solidarnostne pomoči v skladu s tem
pravilnikom oz. sprejmejo svoje pravilnike, ki bolj podrobno opredeljujejo
kriterije za dodeljevanje pomoči.
15.člen
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči sprejme Republiški odbor SZSSS
in velja od dneva sprejetja.
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot
velja za sprejem pravilnika.

Predsednik SZSSS
Erih Š E R B E C l. r.

