PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE POMOČI
ČLANOM SINDIKATA VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH
ŽELEZNIC

Ljubljana; 2. 9. 2016
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Na 2. seji predsedstva, dne 02. 09. 2016 so se sprejeli predlogi sprememb pravilnika o
dodeljevanju solidarnostne pomoči Sindikata SVSŽ:

PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SOLIDARNOST POMOČI ČLANOM
SINDIKATA VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC
1. člen
Solidarnostna pomoč se dodeljuje članom-icam SVSŽ in njihovim družinskim članom.
2. člen
Član-ica SVSŽ oziroma njegov-n družinski član je upravičen do solidarnostne pomoči na
podlagi, priložene ustrezne dokumentacije.
Na podlagi pregledane dokumentacije, blagajnik SVSŽ izplača solidarnostno pomoč in o tem
obvesti Predsedstvo sindikata na naslednji seji.
3. člen
Solidarnostna pomoč članom-icam SVSŽ, oziroma njihovim družinskim članom pripada v
naslednjih primerih:
 neprekinjen bolniški stalež člana-ice SVSŽ za polni delovni čas in sicer več kot 3
mesece, vključno s prekinitvami v trajanju 10 dni ali manj, za isto bolezen ali
poškodbo, kar se dokaže s kopijo bolniških listov ali potrdilom;
 za vsak dopolnjen mesec nad neprekinjeno trimesečno bolniško;
 smrt člana-ice SVSŽ;
 elementarna nesreča, ki jo razglasi lokalna oblast ali vlada RS in je posledično
ogrožen socialni status člana-ice in družinskih članov;
 težke bolezni člana ali družinskih članov in je v teku humanitarno zbiranje sredstev.
4. člen
Na podlagi 1. alineje 3. člena tega Pravilnika, pripada članu-ici SVSŽ solidarnostna pomoč
in je nepovratna v višini 120 EUR.
Na podlagi 2. alineje 3. člena tega Pravilnika, pripada članu-ici SVSŽ solidarnostna pomoč
in je nepovratna v višini 20 EUR.
Na podlagi 3. alineje 3. člena tega Pravilnika, pripada družini umrlega člana-ice SVSŽ
en-kratna solidarnostna pomoč v višini 200 EUR, ki ni vračljiva .
Na podlagi 4. in 5. alineje 3. člena tega Pravilnika o višini sredstev odloča predsedstvo SVSŽ.
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V izjemnih primerih se lahko dodeli solidarnostna pomoč, ki ni vračljiva o kateri odloči
predsedstvo SVSŽ.
5. člen
Spremembe in dopolnila tega Pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, kot se je
sprejel ta Pravilnik.
6. člen
Določbe tega Pravilnika razlaga Statutarna komisija SVSŽ.
7. člen
Ta Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme skupščina SVSŽ

Predsednik SVSŽ
Bojan Gajšek
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