
 
 

 

 

NAVODILA ZA IZPOLNITEV VLOGE ZA DODELITEV SOLIDARNOSTNE  

 

POMOČI 

 

 

1. Vloga je popolna, če so vpisani vsi zahtevani podatki prosilca in članov skupnega 

gospodinjstva. 

 

2. Pri podatkih o neto prejemih prosilca in njegovih družinskih članov se vpišejo plače, 

nadomestila plače, pokojnine, preživnine, nadomestilo za čas brezposelnosti, 

nadomestila, prejeta iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, socialne 

pomoči. 

 

3. K Vlogi za dodelitev solidarnostne pomoči je potrebno predložiti: 

 

3.1. če vlagate prošnjo za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni člana  

        SKVNS, ki ima za posledico tri in več mesečno nezmožnost za delo in ni  

        posledica nesreče pri delu oziroma v zvezi z delom, morate Vlogi priložiti: 

        a) fotokopije zadnjih treh plačilnih listov za sebe in zaposlene člane skupnega   

            gospodinjstva oziroma fotokopije drugih prejemkov (pokojnine, nadomestila, itd.) 

              b) potrdilo o skupnem gospodinjstvu (dobite na Upravni enoti) 

  c) potrdila o šolanju otrok, starih nad 15 let 

  d) potrdilo o prijavi na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve za   

      nezaposlenega prosilca, njegovega zakonca in otrok, v starosti nad 15 let, ki se ne  

      šolajo (dobite na Zavodu za zaposlovanje) 

  e) fotokopija odločbe Centra za socialno delo, po kateri je prosilec oz. njegov  

      družinski član upravičenec do socialne pomoči 

 

3.2. če vlagate prošnjo za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi hude bolezni člana  

       sindikata ali ožjega družinskega člana, ki terja intenzivno zdravljenje in posebno  

       nego, le-to pa financira član SKVNS, morate k Vlogi priložiti poleg potrdil, ki so  

       navedena že v točki 3.1. še: 

a) fotokopije zadnjih zdravniških izvidov obolelega z dokazili o stroških prosilca za   

                  intenzivno zdravljenje in posebno nego. 

 

3.3. če vlagate prošnjo za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi nabave  

       rehabilitacijskih pripomočkov zase oziroma vašega ožjega družinskega člana,  

       morate k Vlogi poleg potrdil , ki so navedena že v točki 3.1., priložiti še: 

a) fotokopije računov za rehabilitacijski oziroma drugi nujen medicinski pripomoček,     

                  katerega plačnik je prosilec. 
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3.4. če vlagate prošnjo za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi ureditve bivalnih  

       prostorov za invalida (prosilca, njegovega zakonca in nepreskrbljene otroke in  

       posvojence), morate k Vlogi poleg potrdil, ki so navedena že v prvem točk 3.1.,  

       priložiti še: 

a) fotokopijo računov za ureditev bivalnih prostorov, ki ste jih financirali  

 

3.5. če vlagate prošnjo za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi težjih socialnih  

       razmer, kot posledica nenadnih dogodkov, na katere niste imeli vpliva, kot npr.  

       smrt zakonca, otroka ali posvojenca, izplačilo plače z večjim časovnim zamikom  

       ali pa da ste edini vzdrževalec večje družine, morate k Vlogi za dodelitev   

       solidarnostne pomoči poleg potrdil, navedenih v točki 3.1., priložiti še: 

a) fotokopijo izpiska iz matične knjige umrlih  

            b)izjavo, kdaj ste nazadnje prejeli plačo 

 

3.6. če vlagate prošnjo za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi elementarne nesreče,  

       morate k Vlogi priložiti zapisniško oceno komisije ali ustreznega pooblaščenega  

       organa, ki je ocenila škodo (elementarne nesreče ocenjuje posebna občinska   

       komisija, o požaru so praviloma seznanjeni gasilci in policija).Če zapisnika o   

       ocenjeni škodi ni možno dobiti pri prej naštetih organih, lahko predsednik sindikata  

       družbe, v kateri je zaposlen prosilec, imenuje tričlansko komisijo, ki opravi ogled,  

       sestavi zapisnik in oceni škodo. 

 

4. Na hrbtni strani vloge mora biti navedeno mnenje organa oz. predsednika sindikata 

družbe z navedbo, kako so do sedaj sami pomagali prosilcu, overovljeno s podpisom 

in žigom. S tem svojim podpisom in žigom predsednik sindikata družbe, v kateri je 

prosilec zaposlen, odgovarja za verodostojnost podatkov na vlogi in prilogi k vlogi. 

Enako velja za sekretarja OO SKVNS, ki daje mnenje za nezaposlenega člana oziroma 

člana, v čigar podjetju ni organiziranega sindikata. 

 

5. Prosilec mora navesti tudi, kam naj se odobrena solidarnostna pomoč nakaže. Če želite 

to nakazilo na osebni račun, morate navesti kompletno številko osebnega računa, 

skupaj z navedbo banke, pri kateri imate odprt račun. Če želite prejeti odobreno 

solidarnostno pomoč po pošti, morate navesti polni naslov z nazivom pošte in poštno 

številko. 

 

Ta navodila so sestavni del Pravilnika o dodeljevanju solidarnostnih pomoči. 
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