
 

 

OBMOČNI ODBOR SVIZ PODRAVJA 

Partizanska cesta 5, IV. , 2000 Maribor, tel: 02 /230 27 70, faks: 02 /230 27 71, 
e-mail: oo.podravje@sviz.si , spletne strani: www.sviz.si 

 

 

 
 
 

VSE SINDIKALNE ZAUPNICE IN SINDIKALNI ZAUPNIKI 
OO SVIZ POZRAVJA 
 
 
Datum, 22. 05. 2012 
 
 

ZADEVA: Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči 
 
 
Spoštovani! 
 
 

1. V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali 
matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Pravilnika o solidarnostnih in finančnih 
pomočeh (GO SVIZ Slovenije 12. 10. 2010 in 15. 11. 2011, v nadaljevanju Pravilnik, glejte SVIZ-
ovo spletno stran), ki določa naslednje: 
 

Solidarnostna pomoč se lahko dodeli članu, v naslednjih primerih:  
- smrt ožjega družinskega člana (ožji družinski člani: zakonec, izvenzakonski partner, otroci, 
izvenzakonski otroci, posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi 
dejansko preživljal) – do največ 1000 EUR,  
- težje zdravstvene težave (bolezen člana ali njegovega ožjega družinskega člana), zaradi katerih 
član zaide v težjo finančno situacijo - do največ 1252 EUR  
- invalidnost nad 75 %- do največ 1252 EUR  
- elementarna nesreča ali požar - do največ 1252 EUR  
- ob izgubi zaposlitve – do največ 1000 EUR  
Ob nenadni smrti člana SVIZ se lahko dodeli njegovi družini pomoč do največ 1000 EUR. Pomoč 
izplačana članu na različnih nivojih organiziranosti SVIZ Slovenije se sešteva.  
  

Pomeni, da solidarnostna pomoč, ni predvidena v navedenih primerih. 
  

2. Opažamo, da so nekatere vloge oz. predlogi članov pomanjkljivi. Pravilnik je glede 
navedenega jasen, saj določa v 4. členu naslednje:  

Predlog za dodelitev solidarnostne in finančne pomoči mora vsebovati:  

1. Osnovne podatke o članu, člansko številko, številko njegovega transakcijskega računa;  

2. Opis razloga, dejansko stanje in oblika pomoči;  

3. Dokumentacija, ki dokazuje resničnost navedb;  

4. Dokazilo o plačani članarini za zadnje tri mesece;  

5. Dokazila o že prejeti solidarnostni pomoči v okviru sindikata;  

6. Druga dokazila;  

Predlog za dodelitev solidarnostne in finančne pomoči se odda na obrazcu, ki je sestavni del tega 
pravilnika.  

Pomeni, da mora član priložiti dokumentacijo iz katere je razvidna resničnost navedb na 
katere se je skliceval v predlogu (vlogi) za dodelitev pomoči. 
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3. Pravilnik določa tudi od novembra 2011 solidarnostno pomoč (glejte zgoraj) ob izgubi 
zaposlitve. V navedenem primeru je bil zato dodan v Pravilniku 6.a člen, ki določa naslednje:  

Solidarnostna pomoč se lahko enkratno dodeli članu, ki je izgubil zaposlitev iz poslovnih 
razlogov. Pogoj za pridobitev pomoči je, da je član že najmanj 6 mesecev prijavljen na Zavodu 
RS zaposlovanja. Višina pomoči je odvisna od števila let članstva v SVIZ. Pravico pridobi član po 
najmanj 3 letih članstva in ima ogrožen socialni položaj. Pomoč lahko znaša največ 1.000,00 €.  

Pomeni, da je možno zaprositi za solidarnostno pomoč v tem primeru, le v primeru izgube 
zaposlitve člana SVIZ-a, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z določili 6. a člena 
Pravilnika. 

 

Lep pozdrav! 

 

                                                                                                    Predsednik OO SVIZ Podravja 

                                                                                                      mag. Boris Radosavljevič 

 

 


