Na podlagi 22. člena statuta OPS Celje je Svet OPS Celje na seji 18. 9. 2012 sprejel in dne
27. 11. 2019 dopolnil:

PRAVILNIK O SKLADU ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ
OPS CELJE

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način oblikovanja solidarnostnih sredstev, vire sredstev ter merila in
kriterije za dodeljevanje solidarnostne pomoči članom OPS Celje in njihovim družinskim
članom. Član OPS Celje ima pravico do solidarnostne pomoči po šestih mesecih članstva, če
je plačal predpisano članarino. S sklepom lahko Svet OPS Celje za posamezne primere
določi tudi krajši čas.
VLOGA ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ
2. člen
Solidarnostno pomoč članom zagotavlja PSS, v kolikor jim je ta zavrnjena o pomoči odloča
Svet OPS Celje. Vlogo za solidarnostno pomoč OPS Celje član naslovi preko sindikalnega
zaupnika na IO OPS Celje. Sindikalni zaupnik zagotovi, da je vloga popolna in k vlogi poda
mnenje.

SREDSTVA SOLIDARNOSTNE POMOČI
3. člen
Letno višino solidarnostnih sredstev Svet OPS Celje določi v finančnem načrtu. Viri sredstev
solidarnostnega sklada so: − ustanovitveni fond; − mesečna članarina; − namensko zbrana
sredstva; − drugi prihodki OPS Celje.
VSEBINA VLOGE
4. člen
Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči mora vsebovati:
- osnovne podatke o članu: ime, priimek, naslov, tel. številka, delovno mesto,
Sindikalna skupina, davčna številka, št. TRR in ime banke;
- opis razloga in dejanskega stanja;
- dokumentacijo, ki dokazuje resničnost navedb;
- potrdila o dohodkih člana, družinskega člana, otroški dodatki, štipendije, idr…, za
zadnje tri mesece pred vložitvijo prošnje;
- sklep o zavrnitvi solidarnostne pomoči PSS
- druga dokazila, ki jih zahteva Izvršni odbor OPS Celje;
- mnenje sindikalnega zaupnika.

5. člen
Solidarnostne pomoči se dodelijo kot nepovratna sredstva. Član OPS Celje je ob
izpolnjevanju pogojev do solidarnostne pomoči upravičen enkrat letno oz. v obdobju enega
leta.
IZREDNA SOLIDARNOSTNA POMOČ
6. člen
Izredna solidarnostna pomoč se lahko dodeli članu oziroma njegovi družini v naslednjih
primerih:
− smrt ožjega družinskega člana OPS Celje (ožji družinski člani: zakonec, zunajzakonski
partner, otroci, zunajzakonski otroci, posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan
preživljati in jih je tudi dejansko preživljal) v višini 250,00 eur;
− ob smrti člana OPS Celje se lahko dodeli njegovi družini enkratna pomoč v višini 300,00
eur;
− težje zdravstvene težave (bolezen člana ali njegovega ožjega družinskega člana), zaradi
katerih član zaide v težjo finančno situacijo - v višini 500,00 eur;
− elementarne nesreče na stanovanju in stanovanjski opremi člana in je ocenjena materialna
škoda v višini najmanj petih bruto plač prosilca in takšna škoda ni povrnjena s strani
zavarovalnice
− škoda na stanovanju in stanovanjski opremi člana, ki ga ni povzročil član ali njegov
ožji družinski član naklepoma in je ocenjena materialna škoda v višini najmanj petih bruto
plač prosilca in takšna škoda ni povrnjena s strani zavarovalnice
Solidarnostna pomoč iz prve in druge alineje tega člena, se kljub določilom 2. in 4. člena tega
pravilnika izplača tudi v primeru, ko je član OPS Celje solidarnostno pomoč prejel od PSS.
V primeru četrte in pete alineje tega člena mora prosilec predložiti dokazila o dejanskem
prebivanju in uradno oceno nastale škode.
O višini izredne solidarnostne pomoči pod 4. in 5. alinejo s sklepom odloča Svet OPS Celje .
7. člen
Do enkratne letne solidarnostne pomoči je upravičen član OPS Celje, ki je nezavedno zašel
v težjo finančno situacijo (okoliščine, ki ogrožajo eksistenco njega samega ali njegove
družine) in je na predpisan način v skladu s 4. Členom tega pravilnika, podal vlogo za
solidarnostno pomoč. Navedbe vloge za solidarnostno pomoč preveri IO OPS Celje. Po
preučitvi vloge, popolno vlogo obravnava Svet OPS Celje.
Okoliščine navedb prosilca utemelji v svojem mnenju Sindikalni zaupnik.
8. člen
Dodeljeno solidarnostno pomoč lahko Svet OPS Celje prekliče s sklepom: − če so bili v
predlogu iz 4. ali 6. člena navedeni neresnični podatki; − če je bila predlogu iz 4. ali 6. člena
predložena neresnična dokumentacija; − če dokumentacija ni bila predložena v roku, ki je bil
določen; − ce ni plačana članarina OPS Celje zadnjih treh mesecev pred podajo vloge. Na
podlagi sklepa organa, ki je preklical solidarnostno pomoč, mora član OPS Celje, poleg
prejete solidarnostne pomoči, povrniti tudi vse nastale stroške, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

9. člen
Obrazec vloge za solidarnostno pomoč je sestavni del tega pravilnika.

Mitja Tavčer
Predsednik OPS Celje

