PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SREDSTEV IZ NAMENSKEGA
SKLADA SINDIKATA VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH
ŽELEZNIC

Ljubljana; 2. 9. 2016
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Na 2. seji predsedstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic, dne 02. 09. 2016 se je
sprejel:

PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SREDSTEV IZ NAMENSKEGA SKLADA SINDIKATA
VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC
1. člen
Član-ica SVSŽ lahko zaprosi za sredstva iz Namenskega sklada, če ima za to objektivne
razloge, na podlagi predhodnega pogovora z predsednikom pripadajočega Območnega
odbora.
Sredstva se lahko pridobijo do višine 500 EUR in so obročno vračljiva za dobo največ 10
mesecev.
Prosilec lahko pridobi sredstva iz Namenskega sklada, enkrat v obdobju enega leta.
Prosilec lahko zaprosi za sredstva iz Namenskega sklada na podlagi vloge. Vloga se podpiše iz
strani prosilca, sindikalnega zaupnika in predsednika pripadajočega Območnega odbora.
2. člen
Sredstva iz Namenskega sklada članom-icam SVSŽ lahko po odobritvi Odbora Namenskega
sklada SVSŽ blagajnik realizira preko obračuna plač v naslednjih primerih:
- če sredstva sindikata, ki so na dan zahtevka v obtoku iz Namenskega sklada, ne
presegajo višine sredstev, ki jih nameni skupščina SVSŽ za ta namen;
- če obremenitev OD prosilca še omogoča njegovo kreditno sposobnost;
- če je prosilec član SVSŽ najmanj zadnje pol leta;
- če je prosilec že prej koriščena sredstva iz Namenskega sklada dokončno poplačal.
3. člen
Na podlagi ugotovitve kreditne sposobnosti in pregledane dokumentacije Odbor Namenskega
sklada SVSŽ odobri izplačilo sredstev, blagajnik pa v roku 5 delovnih dni po odobritvi nakaže
sredstva prosilcu na osebni račun in o tem obvesti Odbor Namenskega sklada SVSŽ.
Pred nakazilom sredstev prosilec podpiše Pogodbo o pridobitvi sredstev iz Namenskega
sklada.
Vračilo sredstev iz Namenskega sklada na obroke preko UPN obrazca (položnice) ni mogoče,
razen če se sredstva predhodno poplačajo v enkratnem znesku. Vračilo sredstev iz
Namenskega sklada na obroke se izvrši le preko mesečnega osebnega dohodka.
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4. člen
Objektivni vzroki, zaradi katerih prosilec lahko zaprosi za sredstva iz Namenskega sklada so:
- da je pri prosilcu oziroma njegovi družini nastala začasna socialna ogroženost (npr.
zaradi daljše bolezni);
- da ga je prizadela elementarna nesreča (npr.: plaz, udar strele, požar, poplava, žled,
potres, kateri je poškodoval stanovanje ali stanovanjsko hišo ali druga nesreča, ki je
imela za posledico večjo materialno škodo);
- drugo.
5. člen
Na podlagi 8. člena Statuta Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic in Pogodbe o
koriščenju sredstev iz Namenskega sklada, se prosilec obvezuje, da ne bo izstopil iz sindikata,
dokler ne poravna vseh obveznosti.
8. člen Statuta se glasi:
V službi obračuna plač mu prenehajo odvajati članarino sindikata ob predložitvi potrdila, da
nima več finančnih obveznosti do sindikata in ko vrne člansko izkaznico. Potrdilo mu izda
blagajnik sindikata.
6. člen
Odbor Namenskega sklada SVSŽ sestavljajo blagajnik in sekretar sindikata SVSŽ ter
predsednik pripadajočega Območnega odbora.
7. člen
Spremembe in dopolnila tega Pravilnika se sprejema na način in pod pogoji, kot se je sprejel
ta Pravilnik.
8. člen
Določbe tega Pravilnika razlaga Statutarna komisija SVSŽ.
9. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme skupščina SVSŽ.

Predsednik SVSŽ
Bojan Gajšek l.r.
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